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  مقدِّمة اإلصدار الثَّاني
هللا الواحد األحد، الفرد الصَّمد، لـَم يِلد ولَـم يولد، ولَـم يكن له كفؤًا َاحد، تنزَّه عن الـمكان الـحمد 

 َواَألرَْكانِ  َوالَغايَاتِ  اُحلُدودِ  َعنِ  -اهللا-والـجهة والـحّد، وتقّدس عن الـجسمّية والّنظري والنِّّد: "فتعاىل 
 حسـالفجّل ربّنا وعّز وتعاىل عن  )1("ُمْبَتَدَعاتِ ـال َكَسائِرِ  السِّتُّ  َهاتُ اجلِ  َحتِْويهِ  الَ  َواَألَدَواتِ  َواَألْعَضاءِ 

، وصلى اهللا وسّلم وبارك على حبيب الـحق وسّيد الـخلق قائد الغّر الـميامني واللمس جسـوال
  ين.م وبارك إىل يوم الدِّ د صلى اهللا عليه وآله وسلَّ دنا حممَّ والـمبعوث رمحة للعاَلمني سيِّ 

 

ارتأيُت أن أضيف إليه بعض الـمسائل اليت   ،أما بعد، فبعد اإلصدار األوَّل من هذا البحث الـمتواضع
"كتاب وسنَّة بفهم حملَّ تناقض بني أدعياء السَّلفيَّة أصحاب الشِّعار الربَّاق: هي األخرى كانت 

ام" ل الـهدَّ "الـمعوَ طيَّة أو الـمَ ، وقد أحببُت الرتَّكيز أكثر على مسائل العقيدة بصفتها "!سلف األمَّة
باسم ، كلُّ هذا !السُّنـِّيَّةالوحدة الـمرجعيَّة  يف حماولة بائسة يائسة لضعضعةالذي نصبه هؤالء األدعياء 

    !-زعموا-اإلصالح والّرجوع إىل السَّلفيَّة 
    قائمة الـمسائل الـمضافة: فيما يليو 

  :في العقيدة   . أ
  ة !!!لفيَّ بني أدعياء السَّ إثبات (((الّسكوت هللا !!!)))  .1
   !!!  ةلفيَّ إثبات (((الّشم هللا !!!))) بني أدعياء السَّ  .2
ة بني الـخالق والـمخلوق !!!))) بني أدعياء السَّ  .3   ة !!!لفيَّ إثبات (((مشا
  ة !!!لفيَّ إثبات (((الـــــــــــــــــــــــنـَّْفـــس هللا !!!))) بني أدعياء السَّ  .4
ادث يف الـماضي !!!))) وما تبعه من اعتقاد (((قدم العاَمل بالّنوع !!!))) إثبات (((تسلسل الـحو  .5

  ة !!!لفيَّ بني أدعياء السَّ 
  ة !!!لفيَّ إثبات (((الّنور هللا !!!))) بني أدعياء السَّ  .6
  ة !!!لفيَّ (((الـحكم على األشاعرة !!!))) بني أدعياء السَّ  .7

                                                            

  العقيدة الّطحاوية  منت )1(



4 
 

  ة !!!لفيَّ لسَّ (((اإلمجاع على فناء النَّار !!!))) بني أدعياء ا .8
  ة !!!لفيَّ (((حكم طلب الدُّعاء من الـميِّت !!!))) بني أدعياء السَّ  .9

تناقض الشَّيخ الوهَّايب ابن العثيمني يف تقرير االستدالل بـ: (((األصابع !!!))) على إثبات:  .10
  (((يد حقيقّية !!!))) للباري جّل وعّز !!!

  تفسري الّسلف لالستواء باالستقرار !!!تناقض الشيخ الوهايب ابن العثيمني يف تقرير  .11
 يف حقِّ  اتتناقض كبري مشايخ الوهابّية صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ يف تقرير اإلحاطة بالذَّ  .12

  الـخالق !!!
  تناقض األلباين يف تقرير صفة اإلحاطة وإثبات التَّأويل يف الصِّفات !!! .13
نة ال ينفون عن اهللا إّال ما نفاه عن نفسه" يف حتقيق مقولة: "أهل الس ةلفيَّ السَّ تناقض أدعياء  .14
!!!  
  فات !!!اهر يف الصِّ تناقض ابن العثيمني يف تقرير القول بالظَّ  .15
ة هللا" بني: نفي كبري مشايخ الوهابّية ّمحود الّتوجيري والـمفيت ابن باز، وبني: يَّ اتِ ة الذَّ يَّ عِ مَ ـإثبات "ال .16

   !!!بعه ابن العثيمنيإثبات ابن القّيم وتراجع متَّ 
  إثبات (((معىن الـجارحة !!!))) يف حقِّه جلَّ وعّز بني أدعياء السَّلفيَّة !!! .17
  إثبات (((عقيدة القعود))) بني أدعياء السَّلفيَّة !!! .18
  (((الـمماسَّة والتَّمكُّن والـحلول يف العرش !!!))) بني أدعياء السَّلفيَّة !!! إثبات .19

  :مسائل العملّيةـالفي   . ب
 الـمرأة)) !!! ((كشف وجه .1
  ((التَّحلِّي بالذَّهب الـُمحلَّق للنِّساء)) !!! .2
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 إضافة كلمة: "وهَّايب" عند ذكر مشايخ القوم وكما جييء معك عند مطالعةويتوجَّب التَّنبيه إىل أنَّ 
، وربُّك ٌمطَّلٌع على خبايا السَّرائر وهو يعلم خائنة باب حتقيق االنتماء ليس إالَّ من هو  ،البحثهذا 

  األعني وما ُختفي الصُّدور.
  

رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيلَ يا اللَُّهمَّ  أَْنَت  ،اِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ عَ  ،فَاِطَر السََّماَواِت َواَألْرضِ  ،َربَّ َجبـْ
ِه ِمَن احلَْقِّ بِِإْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدي َمْن ِلَما اْخُتِلَف ِفي اوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن. اْهِدنِ َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُ 

  .َتَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
  

  ياسني بن ربيعوكتبه راجي عفو ربّه الـكرمي 

     هـ1436 القعدة ذي 11 األربعاء جزائر:ـال  

  م 2015أغسطس  26 لـ: املوافق

   



6 
 

  
   



7 
 

  ِبسم اهللا الّرحمن الّرِحيم :مقدِّمة اإلصدار األوَّل
 

 شيءٌ  كمثله ليس والّنظير، والّشبيه الـمثل عن الـُمنـزَّه القدير، العليّ  الخبير، الّلطيف هللا الحمدُ 
البصير. والصالة والسالم على خير وصفوة خلق اهللا سّيدنا مـحّمد بن عبد اهللا،  السميع هو و

منعوت في الكتاب، صلى ـالالرحمة الـمهداة والّنعمة الـمسداة، الّنبيِّ األوَّاب النَّاِطق بالصواب 
  م ما ذكره الذَّاِكرون و غفل عن ذكره الغافلون.اهللا عليه و على آله وسلّ 

 

  رّب يّسر و أعن
 

نيل فيكرمهم بمرضاته  سبلوخيرته لهم صفوته ياهللا الـعظيمة وآالئه الـجسيمة أن  إنَّ من نَِعم
كان  لوو الـحق مناشدة  ،حسن السجّية رزقنا اهللا رّب البريّةرضوان مفاتيح  أعظم، وإّن من اتهجنّ 

التعّصب  الرحمن رزقنا اهللا السالمة والرضوان،سخط موجبات من  كما أنّه .الـخلق رؤوسعلى 
ال االزدواجية في الـتعامل و فال استحياء من  ،نهاراً والسير وفق الـمنهج العاطل جهارًا للباطل 

ورحم اهللا سّيدنا الفاروق حين قال: ((الرجوع إلى  ،!التكاملصورة أسف على االنشقاقية في 
  حق خير من التمادي على الباطل)). ـال
  

حول رموز بل يزرعون البال ، فراحوا!ـمعاصرةالسلفّية القوم ينتسبون إلى تعالت أصوات وَلَكم 
والتحذير صيحة النّ العمل ب(((ألسنة السنة، ومن باب ثقة الناس بلزعزعة األمة ويبُّثون القالقل 
العجب العجاب وفتح للباطل كل القوم كتب في  ر سطِّ  - زعموا- ))) !!!من العقائد القبيحة

من قدر  واعقائد أئّمة اإلسالم الكبار وانتقصفي  واوطعن منابر األغرار األغماراعتلى فباب، 
وذاك ينعت سيمّر معك  اكمفهذا يغمز الحافظ البيهقي  ال يشقُّ لهم غبار، الذين الـجهابذة 

وآخر يستعمل في حق السادة األشاعرة جمهور أئمة  1السبكي بالقبوريتقّي الّدين اإلمام 
                                                            

للشيخ مبارك  "ومظاهره رسالة الشرك"( على املعّلق اجلزائري حممود الرمحن عبد أبو السلفي الشيخذكره انظر مثًال ما  1
معاتبا مؤلف الكتاب يف استدالله بكالم اإلمام  52  /صحيث يقول على هامش  )الراية للنشر والتوزيع دار ،امليلي

وبالقبوري =  !!!)))العقيدة يف (((انـحراف =ويعين باألشعري !!! ).انتهى)أشعري قبوريوالسبكي ((: ، ما نصهالسبكي
 مبارك الشيخ اجلزائريِّني  املسلمني العلماء مجعية مال مني. والغريب أّن هذا احملقق السلفي حينما قال أ!!!)))الشرك(
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مالعب أكرمكم ـالمدرّجات ع يَّ أشبه ما تكون بلغة الصعاليك وصُ اإلسالم كلمات نابّية سوقّية 
أهل ابن حجر العسقالني ليسـا من الدنيا افظ حأصبح اإلمام النووي وكذلك ، وهكذا 1اهللا

الشيخ ابن كذلك و  !!!2السنة والجماعة في عقيدة الصفات كما زعم الشيخ ابن باز
الـجور هذا على  4"الـهدى والنور"أشرطة  ةفي سلسلالشيخ األلباني تـحّفظ ، بينما !!!3العثيمين

                                                                                                                                                                                          

ثِينَ  اِالْعِتَقاَداتِ  ِفي َوالـَماُترِيِديَة اَألَشـاِعَرة: (() 417  /(نفس املصدر ص امليلي  الِعْلمِ  رَِجال: الَسَلِفيِّينَ  كالـُمَحدِّ
 غري علىويف هذا املوضع بالذات و  هناأقول  .انتهى كالم مبارك امليلي،))السََّلفِ  ُمَواَالةِ  وَ  الَعَملِ  ِفي الصِّْدقِ  وَ  بِالدِّينِ 
 ،الـميلي مبارك الشيخ الكتاب مؤلف مع الـمباشر الصدام في للوقوع منه وتفادياً  األشاعرة السادة انتقاص يف عادته
 يف ةالـمهنيَّ  فتأّمل ،!!!!!!)))َشَفةٍ  ببنتِ  ينطق ال((( اجلزائري حممود الرمحن عبد أبو الوهايب السلفي الشيخ الـُمعّلق
   !!!التحقيق

حيث  ،بعدله اهللا عامله احلسين اهلامشي القرشي سعدي ولد حسني بن مسري املدعومثال على ذلك، ما كتبه السلفي  1
، مكتبة الرشد 16 /ما نصه ("فوائد أيب ذر اهلروي" ص  متعّقبا قول القاضي عياض يف ترمجته للهروي األشعرييقول 

يف الرتتيب وأخذ عن أيب بكر  األشعري الصوفيوقال القاضي عياض (( :شركة الرياض للنشر والتوزيع ) –الرياض 
أهل بذلك  -أي القاضي عياض –: ((يريد فقال احملقق السلفي)) متكّلمي أهل السنةالباقالين وأيب بكر بن فورك من 

من أئمة التزوير  !!!عند هذا الفهيممفخرة املالكية أنظر كيف أصبح  !!!)).انتهىرةالسنة زورًا َمخانيث الجهمّية األشاع
  !!!تعليق ال...و ـمث انظر وصفه ألئمة اإلسالم األشاعرة ب

 تعاىل، اهللا رمحهما حجر وابن النووي اإلمام كتب من حيذر من هناك: يقول سائلورد على الشيخ السؤال التايل: (( 2
   ذلك؟ يف الصحيح فما واجلماعة، السنة أهل من ليساما إ: ويقول

 أهل من فيها ليسوا فيها، غلطوا أشياء هلم آخرون، ومجاعة والنووي حجر ابن الصفات، يف فيها غلطوا أشياء هلم: ج
 ومقاالت فتاوى جمموع، !!!)).انتهىغلط ممن وأمثاهلم هم وهُ فُ رِّ حَ يُ  ولم فيه سلموا فيما السنة أهل من وهم ،السنة

  )28/47(متنوعة للشيخ ابن باز 
: الشيخ ؟ واجلماعة السنة أهل غري من حجر ابن و النووي جنعل - كمثال- : السائلرفع إىل الشيخ سؤال مفاده: (( 3

 . والجماعة السنة أهل من ليسا والصفات األسماء في إليه يذهبان فيما

 صفات يف السلف خالف من إن: لك قلت أنا وهلذا نطلق ال: الشيخ ؟ واجلماعة السنة أهل من ليسا باإلطالق: السائل
 الفقهية طريقته يف واجلماعة السنة أهل من هو: يقال ديقيَّ  بل واجلماعة، السنة أهل من بأنه املطلق االسم يعطى ال اهللا

 8( للشيخ ابن العثيمني "لقاء الباب الـمفتوحكتاب " ))،والجماعة السنة أهل من فليس ةالبدعيَّ  طريقته في أما مثًال،
  ، دار الوطن للنشر)42-43/
 أهل من إنّهم عنهم يُقال أنْ  الظلم لِمن إنَّهُ  واهللا وأمثاهلم، العسقالين حجر وابن النووي مثل يقول الشيخ األلباين:(( 4

 ِمن َورِثُوه ما أنّ  وظَنُّوا !!!َوِمهُوا وإّمنا والسنَّة، الكتاب خمالفة قصدوا ما لكنهما ،األشاعرة ِمن أنّهما أعرف أنا .البدعة
                                                                             :اثنني شيئني ظَنُّوا ،!!!األشعرية العقيدة
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يخ الشجاء في فتوى  مرض عّلة ماـومما زاد الطين بّلة وال، !!!من القول البوربله  ظلماً عّده و 
صحيح شّراح كّل العقيدة من   أخذبعدم حيث أفتى ، عبد العزيز الرَّاجحيالوهابي السلفي 

ُوفـُِّقوا ِلمشايخ أهل السنة والجماعة ((ما : !وبيس القالكما قال البخاري ألّن أغلبهم  
، بل إّن الشيخ الوهابي ابن جبرين جاء بما لم !!!1))عتقد أهل السنة والجماعةيـَُنشُِّئونَهم على مُ 
، حيث زعم بأّن اإلمام الطحاوي صاحب العقيدة !أدعياء السلفّيةباستثناء يسبقه إليه أحد 

: ((وكتب في ذلك الطحاوي 2و...الخ، فقالفي االستواء قد كتم العقيدة الصحيحة المشهورة 
الصحيح في إثبات صفة االستواء والعلو الحقيقي مذهب ـم يصّرح فيها بالـولمشهورة ـعقيدته ال

، ألنّه كان في زمان قد كثر حةـوالصفات الفعلّية على قول سلف األّمة الذي تؤّيده األدلة الصري
وعلى كلٍّ فهو قد دخل عليه شيء من  ،فيه المنكرون للصفات. وإن كان صّرح ببقّية الصفات

  !!!)).انتهىمن بدعهمشبهات أهل الكالم، فألجل ذلك تعاطى شيئاً 
  

ثّم  ،!حقولـالطيب أالخبط األعمى في إلى هذا االستباله للعقول و فانظر أيّها القارئ الكريم 
صغار ال كالصبيان الكبار أئّمة اإلسالم    ،أدعياء السلفّيةمشايخ ـال ؤالءكيف جعل هتأّمل  

وفي ، !!!ٍر رغيفمدوَّ  حسبون كلّ يَ و الضعيف و  صحيحوال الـوالسخيف  ظريفيُـَميـُِّزون بين ال
أصول عقيدة اإلسالم التي هي  ،منِعمـالمسلم لربه ـأعّز ما يدين به الفي  !!!؟جال وميدانأّي م

مسلمين ال يجد ـينشأ جيل من ال، فال غرو بعد هذا أن !!!هرطقةـفيصل التفرقة بين اإليمان وال
مكمن الّداء ومعضل  وثـمَّة !!!الثقة بيننا وبين نقلة دين اهللا إلينا سندنقطع يغضاضة في أن 

  .وهللا األمر من قبل ومن بعد ،!فال خالص والت حين مناص ،بالءال
  

قوالً زعم الشيخ الوهابي الفوزان  حين بدعة الخطيرةهذه النتاج ظهر بعض ولألسف فقد 
الحافظ  :بأن ،رض رده على الشيخ الدكتور البوطيفي مع لتجنياالهوى و بمنه بالتشهي وحكمًا 

                                                                                                                                                                                          

  ًعنه َرَجعَ  ألنّه قدمياً، إالّ  ذلك يقول ال وهو ذلك، يقول األشعري اإلمام أن: أوال!!! 

  "املبتدع هو ومن الكافر هو من": 666 رقم )). شريط!!! بصواب وليس صواباً، تـََومهَُّوه: وثانياً 
  املوقع الرمسي للشيخ على الشبكة االلكرتونية 1
   )، دار الوطن للنشر  1/33(جربين   بن اهللا عبد للشيخ الواسطيَّة العقيدة على الزكيَّة التعليقات 2
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هم فيما ـال يؤخذ بنقالهم كلّ اإلمام الخطّابي  العسقالني وكذلك البيهقي والحافظ ابن حجر 
  .!!!وعش رجباً َتجد عجباً  1!!!في الصفات ةمتأّولـيخص التأويل ألنّهم من ال

  
(=الوهابّية) السعوديّة فال تعجب بعد هذا يا كريم، إذا وجدت ما يسمى بالجامعة اإلسالمية 

وإذا علم السبب ، !!!الدكتوراه والـماجستير على حساب عقائد أئّمة اإلسالمتصدر رسائل 
   .!بطل العجب

  
وغيرها من الـخبايا التي ال يتسع الـمقام لسردها، الخطيرة الوهابّية السلفّية  ةألجل هذه البدع

 قاطع بشكل توضح وهي، جمعتها كنت التي األمثلة بعضالباحث عن الـحق  مأما أضعفأّني س
هؤالء األدعياء  منهج أنّ  خصوصـبال وتؤكد الواحد، طريقـال أدعياء عند والتناقض التباين مدى

يستحيل أن يحّل محّل طريقة أئمة الهدى  ،متالطم األمواج ينقض بعضه بعضاً بل متضارب 
خيل دّ الهذا الفكر أّن القول بخلوص إلى فال مناص من الومصابيح الدجى نقلة دين اهللا إلينا، 

   .!األصيلأئمة الهدى منهج ال َيمّت بصلة إلى 
  

 بل ويتلّونكبيرًا  اضطراباً  ضطربم يالقو  عند البدعة مفهوم العملّية، فإنّ  مسائلـلاأّما ما تعّلق ب
عُد حّد القائل تال لـمسألة ، فا!هو شائع وذائع كمااألمر   وليس خطيراً تلّونًا  الوضعّيةحسب 

يحتاج هو في ذاته إلى هنا الطبيب أّن  غير ))!!!الّناس وهو َعِليل(طبيٌب يُداوي حكيم: (ـال
 َصارَعَ  ولكن سّنة اهللا قاضية بأنّه َمنْ  ،!منهج أهل السنة والجماعةليست إّال هنا تطّبب والعّلة 

  ولن تجد لسنة اهللا تبديالً ولن تجد لسنة اهللا تحويًال. َصَرَعهُ  اْلَحقَّ 
 بعضوربما حوت في طّياتـها  باختصار في هذه القصة أذكرهابداية،  التناقضات هذهـلثـّم إّن  

 :أهداف البحث

                                                            

فال يوثق بنقله في هذا الباب، ألنه ربما عنده شيء من تأويل الصفات  -يرمحه اهللا-يقول الشيخ الفوزان: ((البيهقي  1
، !!! ))هذافي فال عبرة بقوله متأثر مبذهب األشاعرة  -يرمحه اهللا-((احلافظ  ويقول أيضا: !!!))يتساهل في النقل

، واهللا يعفو ة برأيه، وله تأويالت كثيرةفال اعتبار بقوله، وال حجّ الصفات  ممن يتأّولون - يرمحه اهللا-((اخلطايب : وأيضا
   ، دار الوطن للنشر45-44، كتاب "تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهبا" ص !!!عنا وعنه))
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 الذي للقليل ُبونيتَعصَّ : ((نمَّ ـمِ  ةالوهابيّ  ةللسلفيّ  تحّمسينمُ ـال األخوةبعض  مع جلسـم نيمّ ـض
◌َ  يعرفون  قاشالنِّ  تناولو  الغزالي، حمدـم الشيخ قال كما)) جهلونيَ  الذي للكثير رونويتنكَّ
آل ف ،على بعض القضايا التي كثر حولها الكالم مفهومـة وإسقاط ذات الالشرعيَّ  البدعة مفهوم

كما فالسلف   ،الشريف النبوي مولدـال ليلة إحياءم ـجريـوتبل م ـحريـت إلىالقول عند صاحبنا 
فال  !دَّخيلةهذه السنة التعاطي وأئّمة اإلسالم حّذروا من  !ضاللة بدعة اون على أنّهفقُ تَّ مُ  :زعم

أهل  الرافضة عبدة القبورحذَو فيها بأّن مّدعي السنة حذو  -كما زعم   - جرم من القول 
 !!!الثبور

 

 ،مـشططه: هّون عليك يا كريتدارك فقلُت لألخ مستفزاً فيه ملكة العقل عساه يعود إلى ُرشده وي
الّنبوي الشريف، وسردُت له جملًة طّيبًة  مولدـال عمل باستحباب أفتوا اإلسالم أئمة كبار بعضف

  من أسماء أئّمتنا نقلة دين اهللا إلينا.
 

م يطَّلع حتى على األصول الشرعّية التي ارتكَز عليها هؤالء ـالرجل ل أنّ  مع - قائالً  فقاطعني
 بل عندهم، دليل اليا أخي هؤالء الذين ذكرتهم : - ! مسألة ـلفي ااألئمة لبناء الحكم الشرعي 

 ! ضاللة بدعة المولد عمل أن على ُمجمعون) ةالوهابيّ  ةالسلفيّ (= السنة علماء إنّ 
 

 أم صدرك على يداك تضعهل  الصالة، في كوعالرّ  من الرفع بعد: لزُّ ـالتَـنَ  باب من له فقلت
 ترسلهما؟

  .صدري على أضعهما: فأجابني
 قد األلبانيالشيخ  عند كولكنّ  السنة، أصبت قد العثيمين ابنالشيخ  عند أنت: له فقلت

 ...مظانه في األمر لهكشفت و  ،!!!ضاللة ببدعة ستَ تلبَّ 

 

 أصاب فمن، اجتهدوا كبار أئمة هؤالء: فقال ،حاول أن يتدارك موقفه مَّ ـث قليالً الرجل  فتلعثم
 ...االجتهاد حقّ  واحدا أجرا يؤجر بل ،عليه وزرَ  فال أخطأ ومن أجران فله منهم
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 ةالوهابيّ  ةالسلفيّ  مشايخ ختلفيَ  عندماَو أَ  ،!مثلهِ بِ  لنا َفِكل يالوافِ  اعِ بالصَّ  ِكْلتَ  قد: له فقلت
 أمرٍ  على جتمعونيَ  وعندما ،!نو حزنُ َـ ي والهم فيه بدعة ال اجتهادٌ  عندكم فاألمر بينهم، فيما

 القول وهو واحد عندكم حكمـفال ،تنا هذهمسأل في حالـال هو كما كبار أئمة مع فيه ختلفونيَ 
الخ، ...،!!!وانتهى  ،...تعطيل لصفات الّرب!!!وانتهى ضاللة بدعة: هزلـوليس بال الفصل

 تحكمون كيف لكم فما، غيركملِبُسونَه تُ  الذي ممقوتـال تعصبـالذاته ذاك  هو هذا ليسأوَ 
 !!!؟

 الخ...!!!"...و!!!  مسمومة العلماء حومـل!!!... اهللا اتق: "رّددي أن سوى جواب من جديَ  فلم
  .معهودةـال االسطوانة

  
آمين ِبجاه سيِّد األّولين ، ُمفِلحينـُمتَِّقين واحشرنا في زمرة حزبك الـفالّلهم ربنا اجعلنا من ال

 واآلخرين المبعوث رحمًة للعاَلمين.

 

ُمجّرد ذا البحث ه من الغرض ليس: للغاية اأحسبه ُمهمًّ تنبيه القارئ الكريم إلى أمٍر  دُّ أوَ مَّ إّني ـث
رمت من  بل ،!!!األمر وانتهى الواحدة مسألةـال في السلفّية وأدعياء الوهابّية ختالفاتال سرد

 :ما يليواهللا أعلم بالقصد، وراء البحث 
 

عقيدة السادة األشاعرة عقيدة أدعياء السلفية التي تعرض على أنّها البديل الصحيح عن  أّوًال:
، أقول تلكم العقيدة السلفّية 1أئمة اإلسالمعقيدة جمهور  ماتريدية وفضالء أهل الحديثـوال
مجسمة ـما هي إال امتداد لعقيدة الوبطاقات إشهاٍر طّنانة وشعاراٍت رنّانة بّراقة معّلبة بعلب ـال
   .مشّبهةـوال

  وإليك نماذج من أقوال القوم:

                                                            

  !عقيدة التعطيل والتجهيل من باب الدعاية الكاذبة يطلق عليها هؤالء األدعياء: 1
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: جلّ  و عزّ  اهللا صفات عن يتحدث وهو 1الفوزان فوزان بن الشيخ صالح يقول .1
 اآليات في جاء لما اإلتيان وكذا ،العربية اللغة في معناه على حقيقي جيءـم هو مجيءـ((ال

 !!! انتهى.إتيانه)) و مخلوقـال جيءـم مشابهة منه يلزم وال ، األخرى

 

 الحركة))قطع الـمسافة و و  ((الّنقلةهو  ))مجيءـاللفظة ((لالّلغوي  معنىـالفقلي بربك: أوليس 
 !!!؟الـمخلوق  حقّ  فيالـمعروفة 

 

 - اهللا كالم في إثباتهما جاء وقد اليدان،: الّذاتّية صفاته ومنأيضًا: (( 2الفوزانالشيخ  ويقول
 َمْطِويَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ {  تعالى كقوله :سّلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول سّنة في و - جلّ  و عزّ 

:  ص} [  بَِيَديَّ  َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأنْ  َمنَـَعكَ  َما: {  تعالى قوله و ،]  67:  الزمر} [  بَِيِميِنهِ 
 . السالم عليه آدم: يعني]  75

 التي الّصحيحة األحاديث من ذلك وغير. " النهار و الليل سّحاء مألى اهللا يد: "الحديث وفي
 !!!.الّلغة في المعروف معناهما على - جلّ  و عزّ  - هللا اليد و ، اليدين إثبات فيها

 و اهللا بجالل تليقان يدان هما بل ، المخلوقين كيدي ليستا لكن ،!!!حقيقّيتان يدان فهما
 .- عال و جلّ  -  اهللا إال كيفيتهما يعلمُ  ال ، عظمته
 يدي ُيشبهان فال التشبيه، و التمثيل عنهما ننفي و ،!!!الحقيقي معناهما على نثبتهما فنحنُ 

 رسول سّنة على و اهللا كتاب على تمّشًيا الجماعة، و السنة أهل مذهب هو هذا. المخلوق
– جلّ  و عزّ  - هللا الّصفات و األسماء بقّية في شأنهم ذلك في شأنهم ، سّلم و عليه اهللا صلى

 انتهى.))

 

األداة))  و والجارحة هو ((العضو العرب، لسان في للفظة ((اليد)) الـمعروف أوليس الـمعنى
  !!!؟يعني جسم يمتد في األبعاد: طول وعرض وعمق 

                                                            

  للنشر الوطن دار ،)40/ص(" مذهبا ليست السلفية كتاب على تعقبات"  1
  التوزيع و للنشر العاصمة دار ،)91/ص("  احلائية املنظومة شرح" 2
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 له ((=عضو"  اليد"  لـ الّلغوي الـمعنى أصل -  ذلك عن اهللا تعالى -  هللا يثبت فالشيخ الفوزان
 و شكلال حيث من الـمشابهة عمق))، وينفي و عرض و طول من ويتمّيز بأبعاد وهيئة شكل
 !!!يد اإلنسانال يشابه شكل اهللا ))) يد !!!شكلـ (((، ف!!!1وهو مقصوده من الكيف الهيئة

  !!!..الخهكذا.و 
، !!!ال الحقيقة الوجوديّة فقطالّلغويّة الحقيقة  :الحقيقةب ونيقصد قومتأّمل يا رعاك اهللا أّن الف

هي معاني قاموسّية أرضّية على أنها الـمعاني التجسيمّية التي اصطلح البشر أصبحت وهكذا 
   !!!ربّانيةذاتها معاني علويّة 

                                                            

 الرّاغب العالمة منتٍف عن اهللا، قالوغريها من معاين التجسيم ال يشك عاقل بأّن الكيف مبعىن اهليئة والشكل  1
 و شبيهٌ  فيه يُقال أن يصحُّ  عّما به ُيسألُ  لفظٌ  كيفَ : ): ((كيف444/ص" ( القرآن غريب يف املفردات" يف األصفهاين

 ِبَكْيفَ  يـًُعبـَّرُ  وقد ،كيفَ  جلَّ  و عزَّ  اهللاِ  في يُقالَ  أن َيصحُّ  ال وهلذا والّسقيم، والّصحيح األسودِ  و كاألبَيض شبيهٍ  َغري
ْسؤلِ  عنِ 

َ
 على استخبار فهو نفسه عن كيفَ  بلفظةِ  تعاىل اهللا أخرب ما وكلُّ  َكْيَف، ُنسمِّيه فإنَّا األبيض و كاألسود عنه امل
 اْنظُرْ  -  َعْهدٌ  لِْلُمْشرِِكنيَ  َيُكونُ  َكْيفَ  - اللَّهُ  يـَْهِدي َكْيفَ  -  بِالَله َتْكُفُرونَ  َكْيفَ ( حنو توبيًخا أو للُمخاَطب التنبيه طريق
  انتهى.))يُِعيُدهُ  ُمثَّ  اخلَْلقَ  اهللاُ  يـُْبِدئُ  َكْيفَ  يـََرْوا َأوَملَْ  - اخلَْلقَ  َبَدأَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  -  اَألْمثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ 

ّتقني الّسادة إحتاف"  يف احلسيين الزبيدي مرتضى اإلمام املدّققني من الفضائل ذوي وعمدة احملّققني خامتة قالو 
ُ
 بشرح امل

 قوله: مالك قول تفسري يف الّلّبان ابن قال((:  نّصه ما ؛"العريب التاريخ مؤسسة" ،) 82/  2" (  الّدين علوم احياء
 اهللا صفات يف فإثباته احلوادث صفات من كان ما وكلّ  ،الحوادث صفات من" كيف" أي:  ))معقول غير كيف((

 .تعاىل اهللا عن بنفيه فيجزم العقل يقتضيه ما ينايف تعاىل
 من ألنه واجب تعاىل به الالّئق الوجه على به واإلميان الّلغة، أهل عند املعىن معلوم نهأ أي: ))جمهول غري واالستواء(( قوله

 . بكتبه و باهللا اإلميان

 فلّما. عنه للسؤال حيتاجوا فلم الّلغة، حبسب الّالئق مبعناه عاملني كانوا الصحابة نّ أل حادث أي: ))بدعة عنه والسؤال((
 الشتباهه سببا سؤاله فكان ذلك، عن يسأل شرع ربه لصفات يهديه كنورهم نور له ال و لغتهم بأوضاع ُحيط مل من جاء
راد عن زيغهم و الّناس على

ُ
  انتهى)).اهـ.امل

 إّنما(( :)الفكر دار ،605/ص 1( تارخيه يف خلدون ابن العالمة قالوأما الكيف مبعىن احلقيقة فال إشكال يف ثبوته، 
(= يقصد ابن  حيتّجون قد و. فـَْهِمَها َعن والسكوت ،اهللا إلى بها الُمراد تفويض من أّوالً  قررناه ما الّسلف مذهب

خلدون اجملسمة الذين يثبتون االستواء على ظاهره الّلغوي الغري الئق يف حقه تبارك وتعاىل، كقوهلم االستواء مبعىن 
 يعلم ألنّه ذلك، من هحاشا و"  هللا الثّبوت معلوم اِالستواء إنّ : " مالك بقول هللا اِالستواء إلثباتاالستقرار والتمّكن) 

 الّصفات حقائق ألنَّ . َحِقيًقُتهُ  أيْ  وَكْيِفيَُّتهُ  ، اجلسماينُّ  وهو الّلغة، من معلومٌ  اِالستواء أنّ  أراد إّمنا و. االستواء مدلول
   )).فتأّملِعْلًما ِبهِ  حيُِيطُونَ  َوال): ((110، ومنه قوله تعاىل(طه : انتهى.))هللا الثُبوتِ  جمُهوَلةُ  هي و كيفيَّاٌت، كّلها
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  :حتمل ما يليي هللا، "اليد" إضافةالتعامل مع ثّم إّن 
تجريد  مع الشرعّية، الضوابط وحسب الكالم سياق وفق ليدل معنى تعيين وهو: التأويل  ) أ(

 .1والجماعة السنة أهل مذهبي أحد وهو ،)الجارحة(=من الـمعاني الباطلة  ةفظاللّ 
 

من ثّمة و من جملة المعاني الـمحتملة  التفصيلي معنىـال تعيين عدم وهو: التفويض  ) ب(
 الّلغوي ظاهرهاما يفهم من  معنىـال يكون أن نفي مع اهللا، إلى منها مرادـالتفويض 

 .والجماعة السنة أهل مذهبي أحد أيضاً  وهو ،)جارحةـال(=
 

 جارحة،ـال أي الّلغة في معروف هو ما علىالّلفظة  حمل وهو: الّلغوي بالظاهر القول  ) ج(
 .التجسيم هو وهذا

   
 َذِلَك، َقوله: َوَنْحو واِإلْحَسانِ  النـِّْعَمةِ  َعَلى ُتْطَلقُ  : ((الَيد2قال الحافظ ابن حجر العسقالني

 واتـََّفقَ  تـََعالى اهللا إلى ُمَضاًفا والحِديثِ  الُقْرآن ِفي الَيدِ  ِذْكر َوَوَقعَ  َأْسَمحُهنَّ، َأيْ  َيداً" "َأْطَولُهنَّ 
 الـُمْحَدثَاتِ  ِصَفاتِ  ِمنْ  ِهيَ  الِتي الـَجارَِحة بِالَيدِ  الـُمَرادُ  لَْيسَ  أَنَّهُ  على والـَجَماَعة السنَّةِ  َأْهلُ 

َبُتوا ُهمْ  ِبهِ  َوآَمُنوا َذِلكَ  ِمنْ  َجاءَ  َما َوأَثـْ َها َلْفظٍ  ُكلّ  َحَملَ  َمنْ  َوِمنُهم يـََتَأوَّل وَلمْ  َوقف َمن َفِمنـْ  ِمنـْ
  )).انتهىَذِلكَ  َأْمثَالِ  ِمنْ  َجاءَ  َما َجِميعِ  ِفي َعمُلوا َوَهَكَذا َلهُ  َظَهرَ  الَِّذي الـَمْعَنى َعَلى

  
فمذهب أهل السنة والجماعة أّن "اليد" إذا أضيفت للباري ال تحمل على معناها الظاهري أي 

الحال في مذهب أدعياء السلفّية، عليه ال تحمل على الحقيقة الّلغويّة على عكس ما هو 
بعد تجريد وهذا كما أسلفنا معنى التفصيلي ـضوابط أو تفويض الالإّما التأويل وفق وبعدها 

                                                            

يف كتابه  العريب ابن احلافظاملالكّية  قاضي قالوالقول بأنّه مل يثبت التأويل التفصيلي عن السلف قول مردود، فقد  1
جّسمة على ردّ وهو ي )443/ص 3" (مالك موطأ شرح يف املسالك"

ُ
 التَّأويل؛ يف لنا ُحجَّةَ  الَ ) : لواقاْ (ما نصه: ((  ،امل

   .تـَُتَأوَّلُ  فال ، جاءت كما أِمرُّوَها:  أمثاهلا و األحاديث هذه يف قالوا السََّلفَ  َألنَّ 
 عن السَّاِئلَ  َبدَّعَ  فقد اهللا رِمحَهُ  مالك أمَّا ،السََّلفِ  عن ذلك ِفي التَّأِويلُ  اشتهرَ  قد ِألَنَّهُ  َعِظيَمٌة؛ َجَهاَلةٌ  هذهِ ): قُلَنا(

   انتهى.)).أفضل لنا وهو به، عند اإلميانِ  ووَقفَ  ِإْشَكالِِه، عن وَصَرَفهُ  أَمثَالِِه،
  ، املكتبة السلفية.)208 /ص(الباري" للحافظ ابن حجر  فتح مقدمة الساري "هدي 2
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على الّلفظة ، وأما حمل جّل وعال معاني الباطلة التي يستحيل نسبتها للباريـالكّل الّلفظة من  
 مثنويّة.تجسيم بال  لرّب البريّة فهذامعنى الباطل ـونسبة هذا ال(=الـجارحة) قيقة الّلغويّة ـحال

  
 وَيُكون وَجلَّ  َعزّ  هللا َتكون التي الصورَة هي ما: قُلتَ  فإذا(( :1العثيمين ابن يقول الشيخ .2

   َعَليها؟ آَدم
 هذه َتُكون أن من يلزم الَ  لكن وَجلَّ، َعزّ  رِْجلٌ  وَلهُ  َيدٌ  وَلهُ  َعْينٌ  وَلهُ  َوْجهٌ  َلهُ  وَجلَّ  َعزّ  اهللا إنّ : قُلنا

 بحروفه انتهى)).الُمماثـََلة َسِبيل َعلى لَْيسَ  لكن ،َبهالشَّ  ِمنَ  َشيءٌ  فـَُهَناكَ  لإلْنَسان؛ ُمَماثَلة اَألْشَياء
!!!  

 يد"و" اهللا يد" بين الّشبه من شيء هناكفحسب الشيخ، على المسلم أن يعتقد بأّن 
  !!!...الخ!!! "االنسان رجل" و" اهللا رجل" ،"!!!اإلنسان عين"و" اهللا عين" ،"!!!اإلنسان

  
  !يصفون عّما العزة رب ربك سبحان

  
 السمع من الصفات بَاِقي في القول وهكذا: ((2باز ابن الشيخ السابق المفتي يقول .3

 ِفيَها يـَُقالُ  ُكّلَها. ذلك وغير واإلرَاَدة والَكَالم واَألَصاِبع والَقَدم والَيد والَغَضب والرَِّضى والَبَصر
 !!! انتهى)).الَعَربِيَّة اللَُّغة َحْيثُ  ِمن َمْعُلوَمة ِإنـََّها

 

في حال إضافتها للخالق، هي والتجسيم موهمة للتشبيه ـوهكذا، أصبحت معاني األلفاظ ال
   !!!للمخلوق تلك األلفاظإضافة عند في القواميس الّلغوية معروفة ـمعلومة والـمعاني الـذاتها ال

                                                            

 دار: الناشر الصميل، فواز بن سعد حتقيق ،)1/110" (تيمية البن الواسطّية العقيدة الشيخ ابن العثمني على شرح" 1
   اجلوزي ابن

 الطبعة األثري ابن دار: الناشر العمران، حممد أمحد: وترتيب مجع ،)165/ص( "العقديّة املسائل بعض يف البازيّة الردود" 2
   األوىل
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 الجلوس أي المخلوق، حقّ  في معروفـالالـمعنى  هو ذاته الّلغة في االستواء ظاهرأوليس 
  !!!واالستقرار؟
 والجارحة العضو أي المخلوق، حقّ  في الـمعنى الـمعروف هو ذاته الّلغة في اليد أوليس ظاهر

  !!!واألداة؟
 وقطع الّنقلة أي المخلوق، حقّ  في الـمعنى الـمعروف هو ذاته الّلغة في الّنزول ظاهرأوليس 
  !!!المسافة؟

  
 فإن، بالّنعمة ال حقيقة باليد يكون إنما : (( القبض1هرَّاس خليل يقول الشيخ محمد .4

 حتاجمُ  القبض فإن قبض؟ وبماذا :لهم قلنا. اإلنعام إرادته بسبب أي ةللسببيَّ  هنا الباء إن: قالوا
  !!!أنفسهم)).انتهى أنصفوا لو لهم مناص فال آلة إلى
  

، وال حول !!!ليقبض بها األشياء )))!!!آلة))) إلى (((!!!َيحتاجانظر كيف يصّرح بأّن ربه (((
 !وال قوة إال باهللا العلّي العظيم

 

.انتهى ))اليد من جزء األصابعو  اليد عنه ينفي فكيف هللا األصابع أثبت ومن((: 2أيضاً  ويقول
!!!  

  !!!3األصابع جزء من اليدبأّن فتأّمل كيف أثبت هذا الشيخ السلفي 
 
 

                                                            

يف منتدى  نقال عن الشيخ األزهري العلمية، الكتب دار ،)63/ص( خزمية" البن التوحيد كتاب على الشيخ "تعليقات 1
) دار 151 /1البن خزمية" ( الرب صفات وإثبات التوحيد الدكتور الشهوان على كتاب "، وانظر أيضا هامش األزهريني

  ، تعاىل اهللا عن ذلك!!!الرشد للنشر والتوزيع،  فقد صرح هو اآلخر بنسبة اآللة(=اجلارحة) هللا
  )89/ص(املصدر ذاته  2

ْصَبعِ  ِذْكرُ  يـََقعْ  ملَْ  اخلَْطَّاِيبُّ  َوقَالَ ((): 13/398ابن حجر يف الفتح ( احلافظ قال 3  َمْقطُوعٍ  َحِديثٍ  ِيف  َوَال  اْلُقْرآنِ  ِيف  اْإلِ
 ُيَكيَّفُ  َفَال  الشَّارِعُ  َأْطَلَقهُ  تـَْوِقيفٌ  ُهوَ  َبلْ  اْألََصاِبعِ  ثـُُبوتُ  ثـُُبوِتَها ِمنْ  يـُتـََوهَّمَ  َحتَّى ِبَجارَِحةٍ  لَْيَستْ  اْلَيدَ  َأنَّ  تـََقرَّرَ  َوَقدْ  ِبِه،
  !واحذر أقوال مشايخ التلفيق والتشبيه تنـزيه، فعض بالنواجذ على أقوال أئمة التحقيق والانتهى)).ُيَشبَّهُ  َوَال 
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   !!!؟1فما أبقى للتجسيم
 

هذا التشبيه  ينسب مثلذهان أن ألتصريحات القوم، فكيف يصح في امن فهذه نماذج 
  ، سبحانك الّلهم !!!؟لسلف الكرامإلى االصريح والقول القبيح 

  
أصولهم فساد لنظرًا مسألة الواحدة ـفي ال أقوال مشايخ القومأن تتضارب بعد هذا فال غرابة 

 َخُبثَ  َوالَِّذي رَبِّهِ  بِِإْذنِ  نـََباتُهُ  َيْخُرجُ  الطَّيِّبُ  ((َواْلبَـَلدُ ): 58وصدق اهللا العظيم القائل (األعراف:
   َنِكًدا)). ِإالَّ  َيْخُرجُ  َال 
  

أنه بيزعم  قوالً  ألحدهم، و !!!رقد تجد للشيخ الواحد منهم قوًال في كتاب يتبّرأ منه في آخَ بل 
فكيف يصلح هذا ...الخ، !!!التلف ةديعقؤّكد بأنّه عقيدة السلف ينقضه آخر وينفسه هو 

الذي متكامل ـمنهج الـوالزيه ـليحّل محّل عقيدة التنمتضاربة ـالعقيدة الو  متناقضـالالبديل 
، !!!؟)َخيـْرٌ  ُهوَ  بِالَِّذي َأْدَنى ُهوَ  الَِّذي أََتْسَتْبِدُلونَ (، !!!ئمة اإلسالم منذ عقود من الزمنارتضاه أ

  !!!؟وهل تجتمع األمة على ضاللة
  

 اإلعالمية والحرب التشنيع سياسة استعمال مع ةالشرعيّ  البدعة مفهوم في القوم تضارب ثانياً:
 في القرآن ختم بدعاء اإلتيان على خاصٍ  دليلٍ  تحّصل علىيَ  لم عندما، فخالفمُ ـال على

 بفعل حكمه زوعزَّ  اآلثار من بالعمومياتعلى استحباب األمر،  باز ابنالشيخ  اكتفى الصالة،
وال كما هي العادة فال استدالل بنصٍّ شرعيٍّ ثابت   ،!!!ةالوهابيَّ  سلفه أي ةالّنجديَّ  الّدعوة أئمة

                                                            

الشيخ اهلرّاس من املنظِّرين لعقائد القوم، فقد جاء يف فتوى الّلجنة الّدائمة السعوديّة(=الوهابّية) برئاسة الشيخ ابن باز  1
                    من نسخة وإليك)، يف توجيه للسائل باقتناء كتب السنة يف العقيدة، ما نصه: ((124 /3(
 "احلموية" و "التدمرية" من ونسخة ، اسالهرَّ  خليل محمد الشيخ وشرح ، تيمية ابن اِإلسالم لشيخ "ةالواسطيّ  العقيدة"

 والصفات األسماء في السنة أهل مذهب أوضحت قد املذكورة الثالثة والكتب ، تيمية ابن اِإلسالم لشيخ كالمها
   )).انتهى.مخالفيهم على والرد
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منطق ـاللكم اذو  البدعة حولمعروفة ـال ةشنشنالتلكم  من هذا فأين، !!!استشهاد بفعل السلف
 !!!؟النبوي الشريف مولد ـمسألة المسائل من جنس ـالحكم على ـفي المعهود ـال

 

في  يهمخالفمفيها مع ال يتوافقون مسائل التي ـالتعامل مع الطريقة في الغريبة االزدواجية  :لثاً ثا
 يف العجيب تالعبة المّ ـ، ومن ثمسائل التي يختلفون فيها فيما بينهمـالذات مقارنة مع  المنهج
 ختم بدعاء اإلتيان مسألة وانظر مثالً  ،ُمخالف"ـ"منهج التعامل مع الـ: ما يطلقون عليه ب تطبيق
 في هولكنّ ، العمل هذا ةشرعيَّ  بعدم حكميَ  العثيمين ابنالشيخ  أن حتى الصالة، في القرآن
 علماء ألنَّ ، !؟ ترى يا ماذاـل !!!عليه ةالشرعيَّ  البدعة حكم إطالق جواز يرى ال ذاته الوقت
 حكمـال في منطقـال وبنفس يتوانى ال هأنّ  مع ،!!!فيه اختلفوا) ةالوهابيَّ  سلفه يقصد(= السنة
 !!!، فانظر ماذا ترى ؟!!!استحبابه على اإلسالم أئمة جمهرة أن مع مولدـال عمل ةبدعيَّ  على

 

، بل هذا المختل منهجهمبِ  عندنا خبالنُّ  بعض حتى ولألسف بل العوام رونغرِّ يُ  ةالوهابيّ  :رابعاً 
كما هي   بعضاً  بعضه يضرب الباطل أنّ  والحقفي األصول العقائديّة،  أئمتهم توافق ويزعمون

معناه  ى"استو "الرحمن على العرش  بأن يزعم العثيمين ابنالشيخ فسّنة الباري جّل وعال، 
البشر  ال َيجوز، ألّن االستقرار صفة التفسير اهذ أن إلى األلبانيالشيخ  يذهب بينما االستقرار،

  !!!؟ذا وذاكيدة السلف المزعومة بين هفأين عق، !!!ال يجوز نسبته لرّب البشر
 

ألدعياء  البّراق مبدأـبال خدعواـان نمَّ ـمِ  ثيرٍ ـك مع وجوالت صوالت لفقيرل أنّ  علماً  وأحيطكم
 ةها اإلعالميّ ـوتوسط ةالوهابيّ  نـراثـب من األخوة هؤالءزاع النت طريقة من أجد فلم ،السلفّية

األصلّية في العقيدة حيث مسائل ـالقوم في الناقضات عرض ت من وىـأقال و  جعـأن ،ةُمفبركـال
التي ُيشنِّعون  عملّيةمسائل الـوكذلك تباين أحكامهم في ال، ال تتعّدد هم واحدةـيزعمون أّن أصول

 الزخمأضفاها وال يزال  التي اسةدَ ـالق الةـه انتزاعالسر يكمن في فها، ـعلى ُمخالفيهم في أمثال
 !مفتاحـال ناوه ،قومال مشايخ على اإلعالمي

 

خارجي إلى ـأشير إلى عنوان البحث الذي يتضّمن نسبة هذا الفكر السلفي الوهابي البقي أن 
مالكّية وكما ـاإلجماع وسلك مسلك أهل االبتداع كما قال أئّمتنا ال قالذي خر الشيخ ابن تيمّية 
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وهذا ، خاصة وكذلك كتب التراجم والتاريخـالرجل ب كتببإنصاف ال استخفاف  َيجده من طالع 
خذه هؤالء ـتّ يمصدر الفريد الذي ـوالمرجع الوحيد ـالهو حّراني ـالشيخ ابن تيمّية اللكون 

  ، فلُيعلمعقائد أئّمة اإلسالمعلى ون من خالله حكمى يَ ون به أو باألحر نُ زِ ميزان يَ كالتيمّيون  
  

حاولُت قدر اإلمكان االبتعاد عن إثقال البحث بالردود على العقائد الباطلة فقد  ،ختاماً 
تضاربة فقط مُ ـ، فال جرم أن َيجد القارئ في الغالب عرضًا لألقوال الللقوم واألحكام العاطلة

في كتب أئمة اإلسالم و  ذلكمناقشة استدراك وال تعقيب، إذ ليس هذا البحث موضع  ماـدون
  َنبَّهـ، فلُيتَ غنية وبيان

 

 قسِّم البحث إلى قسمين اثنين: 

 

  مسائل األصلّية ـالتناقضات في ال .1
 مسائل العملّيةـالتناقضات في ال .2

  
  قضايا. ـويتناول كّل قسم، سرد كمّية ال بأس بها من ال

  
 ُمَوّفق ال رّب سواهـال واهللا

 

  وكتبه الفقير إلى ربه كان اهللا في عونه
  وذويه ياسين بن ربيع عفا اهللا عنه وعن والديه
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  في العقيدة ةيَّ مِ يْ القسم األّول: من تناقضات التـَّ 
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س على الك

!  

د (((جلوس
 !!!  

من بن حسن
لرب جالس
نت شفة !!

دة اليهود
  السلفّية

عبد الرحمخ 
الهاب: (((
 ال ينطق ببن

عقيد .1
العقيدة

الشيخ• 
عبد الوه
األرنؤوط

   



 

 لـمحمود
الشفاعة 

  
ى العرش 

  

سري الـمقام ال
ن تفسيره با

لرحمن على

: تفس - باز
أبلغ من رش

"الر :-مني 

شيخ ابن  -
هللا على العرش

خ ابن العثيم

24 

- آل الشيخ 
مع اهللاسلم 

مشايخ الشيخ

 بن إبراهيم 
ليه وآله وس

من م -ي 
  

سعودية ُحممد
صلى اهللا عل

ناصر السعد
 !!!((( !!!

 السابق للس
النبي ص س
!!  

 الرمحن بن ن
 جـلس(((ى 

الـُمفيت •
جلوسبـ(((

! (((!!!

عبد  لشيخ
معنىـوى" بـت

ا •
ـاست



  

  

 

 
لجلوس  

 

!!! (((!  

با((( ستوى"

!! الجلوس

ى العرش اس

الستواء هو 

 "الرمحن على

25 

اال((( :القّيم

حي: تفسري 

ابن  الشيخ 

لعزيز الراجح
!!! ((  

ني ناقالً ومقرًا

شيخ عبد ال
!!!) ر عليه

 ابن العثيمني

الفوزان والش 
حيٌح ال غبار

الشيخ  •

الشيخ •
كالٌم صح



  

 

  جللوس

عرش من 

   البيان:
ت عقيدة اجل

اهللا على الع

، وإليك !!!
ّن الرجل يثبت

جلوس ا((( 
  !!! م

ُمغرِّب خرى 
على أن يدّل 

  ابن القّيم:
م  فال عربة 

26 

أخرو ُمشرِّق  
ي كما سبق

 نونية الشيخ
اف اإلدراك 

تارًة ف ،جيب
اجحيلعزيز الرّ 

عليقاته على 
ش على ضعا

ي تناقض عج
لشيخ عبد ال

لفوزان يف تع
ن كان يشوِّش

في  الفوزان
يظه لكالم ال

شيخ صالـح ا
وإن!!!)))  وّ 

الشيخ •
تقري أّوًال:

  
الش ثانياً:

أدلة العلّو
  

  
  
  



  

 

ت غزلـها، 
 تفسيره 
كاليت نقضت

يرد لم ألنه 
كة الـحنبلي  

 باطل لوس
د البن قدامة

بالجل ستواء

27 

معة االعتقاد
االس تفسير((

  !!! فسنا

مـشرحه على ل
(( :، قائالً ها
أنف عند من اً 

الفوزان يف ش
س ويتربّأ منه

شيئاً  نثبت ال

  ل !!!

ا صالـح شيخ
عقيدة الـجلوس

ال وَحنن !)))

 قاسم العقول

الش ثالثاً:
ينسف عق

!! بذلك

  
فسبحان 

  
  
  
  
  



  

 

جلوس ـال
 الّنجديّة 

 ّذب عقيدة
مة الدعوة 

  لشيخ)

كذيُ حلقـائق)) 
نة وإلى أئم
ع الرسمي لل

احل مبدِّل على
ى أهل السن

موقعـة من ال

28 

ع الرَّدّ  ِيف  ِئقُ 
العرش" إلى
(تأّمل الوثيقة

الَفـاِئ (اَجلَوابُ 
ب على لرّ 
!! (((!!! )

يف رسالته ((
 "جلوس ا
! ب عليهم

يف  ابن جربين
سبة عقيدة

كذّية)، (((

الشيخ • 
نس :يقّررو 

(=الوهابي
  

  
  
  



  

 

جلوس ـل
 
هرها نسبة ا

!! (((!!! 
اهـلتي في ظ
!  فيه نكارة

ألحاديث ال
، ألن متنها 

29 

األ((( :جللوس
ها موضوعة،

ف عقيدة اجل
هكم عليها بأنّ 

ينسف اآلخر 
رى أن ُيحك

هو  األلباين 
تعالى، األحر

الشيخ • 
إلى اهللا تع

  

 
 
 

  
  
  
  
  



 

  
 

 ((!!!  

!!

 !!!ّية 

))!!! ستقرار

!!!))) !! ار

ياء السلفّي
االس((( ماعة

االستقرا((( 

بين أدعي) 
والجم السنة

 بمعنى ستواء

30 

)))!!!ش 
ا أهل عند ء

االس بأنّ  ون

 على العرش
اني االستواء

يقولو السنة 

اهللا ستقرار 
من معا: مين

أهل أكثر: 

است(((دة 
العثيمي  ابن 

جبرين ابن 

عقيد .2
الشيخ• 

الشيخ •



  

 

من على 
ديّة على 

  !!!ف 

"الرحم: س"
جوبة السعد

ها السلفـل ب

قيدة الجلوس
كتاب "األج 

تواء التي قا

يانه في "عق
كمن   أعاله 

31 

 معاني االست

كما سبق بي
(الوثيقة !!!

))) من !!! 

ك ر السعدي
! )))!!! قر

 االستقرار((

من بن ناصر
استق(((عنى 

  

((  الفوزان:

عبد الرحم خ
معـوى" بـست

  الكويتّية")

الشيخ •
  

  
الشيخ •

العرش اس
المسائل 

  
  
  



  

 

  أبو زيد
 الفاسد 
لعرش"، 

بكر لشيخ 
ُمعتقدـال اهذ

ر اهللا على ا

اإال أّن  ،م
 تيمّية من ه
دة "استقرار

نار على َعَلم
تبرئة ابن و  

ة يثبت عقيد

32 

 أشهر من ن
س بالغربال
خ ابن تيمّية

ة االستقرار 
تغطية الشمس
ل بأّن الشيخ

 (((!!!  

تيمّية بعقيدة
تُيحاول و دة 

القول :ّدعي
!!! ألفّـاكـين

 قول ابن تي
 هذه العقيد

ويّدلكاسد، 
من افـتراء األ

مع أّن •
يتبّرأ من 
والقول ا

فـرية م(((
  

  
  
  



  

 

 الستقرار

 اهللا بن 

صف اهللا باال

سّيدنا عبد 
  ي !

جوز وصـال ي

حبر األمة 
إلمام البيهقي

ال(((  ويقّرر:

أّن جيوشه"
 نقله إلى اإل

33 

 االستقرار 
 ((!!!  

ي "اجتماع 
، وعزاستقرار

رفض عقيدة
))!!! ريّةـبش

فيبن القّيم 
االسستواء ب

هو اآلخر يرف
فة بـصر (((

الشيخ ابكر 
ر االسهما فسَّ 

األلباني هو خ
ألن االستقرار

ذك لحوظة:
ضي اهللا عنهم

الشيخ •
))) أل!!!
  

  
  
  
 مل

عباس رض
  
  



  

 
34 

جتماع جيوش  :شه" في "اجالمه  وإليك كال
  

  
  
  



  

 

 تفسير ي
 الَتحقيق

هللا عنهما في
ا هذا بتر ر

رضي اهللا س
االستقرا دة

  !!!قال 

  يهقي:

عباس بن هللا
لعقيد نصرة 

علمّية في الّنق

35 

لحافظ البيهل

اهللا عبد ّيدنا
القّيم ابن خ
األمانة العل ل

لم الحقيقي 

سي عن رواية
والشيخ ،وبة
فتأّمل ،!!! ة

لقارئ الكالم

الّر بأنّ  ؤّكد
مكذو رواية 

الّرواية صحة

آلن أخي الق

يؤك البيهقي 
 باالستقرار 

ص ماً موهِ  فظ

  هللا العافية

وتفّضل ا
  

  
فالحافظ
االستواء
لحافمن ا

  
نسأل اهللا

  



  

 

! 

 يه الّرب

!!!  

!!!سلفّية 

=استقر) علي

! العثيمين ن

 أدعياء الس

ا استوى (=
!!!  

ابنالشيخ  د

))) بين !

ماش هو (((
))) !!! قط

عند" لكرسي

36 

!! ّربي ال

ي، ألّن العرش
مي الّرب فق

الك"و" لعرش

ضع قدمي

الكرسيغير 
موضع قدم((

ا" بين فريق

كرسي موض

العرش غين: 
رسي فهو ((

التف عّلةكريم 

دة (((الك

 ابن العثيمين
خالف الكر

ا القارئ الك

عقيد .3
  
الشيخ •

خـ))) ب!!!
  

  
تأّمل أيّها

  



  

  
 

 !!!  

 (((!!!  

)))!!! حمن

)!!! ي الّرب

حع قدمي الر 

قدمي موضع

موضعهو (((

37 

مالكرسي ((

ّن الكرسي ه

لكرسي، و((

 الصواب أّن

لعرش غير ال

 الراجحي: 

 الفوزان: الع

 عبد العزيز

الشيخ •

الشيخ •



  

 

أن السنة هل الكرسي نّ  مخلوق  أه مذهب ن

38 

من لمشهور
!!! (  

ا: البّراك ر
!!!)) رحمن

ناصر بن من
الر قدمي ضع

الرحم عبد خ
موضع((( وهو

الشيخ •
و عظيم،

  

  
  
  
  
  
  



  

 

يحتمل   الّرب قدمي ق موضعسي  الكرس(((ّن 

39 

القول بأن: ة هذه العقيدة
!!! ((  

شكِّكًا في ه
!!!) ئيليات

مشابن باز  خ
 من اإلسرائ

الشيخ •
أن يكون

  

  
  
  
  



  

 

يحتمل   الّرب قدمي ق موضعسي  الكرس: (((ر

40 

فض هذه الععقيدة ويقّرر
!!! ((  

و اآلخر يرف
!!!) ئيليات

األلباني هو 
 من اإلسرائ

الشيخ •
أن يكون

  

  
  
  
  



  

 

 وتشبيه، 
 على رد
 عليه ميه

جارحة ـل

جسيم من تَ 
والر خلقه ى

قدمي هللا يضع

 قدميه (=ا
!  

 إليه القوم م
على اهللا علو

اهللاي أّن (((

 فاهللا يضع
!!!ى العرش 

  يه

على ما آل 
ع إثباته "

لقدمين" أي

مخلوق،ـ بال
) بعدها على

زيهـعقيدة التن

41 

 التي تدّل ع
في كتابهص 

ي موضع الق

خالق ـين ال
)!!! =يستقر

عالسالمة و  

الغريبة  ات
اصالقصّ فيق 

ه: "الكرسي
  

مسكيـهذا ال
يستوي (=و 

ه ونسأل اهللا

من التصريحا
بن توف سامة

قال ما نّصه
 !!! (((!!! 

كيف شّبه ه
ى الكرسي 

سيم والتشبيه

منو  لحوظة:
الـمؤلف أس 
" حيث قن
 عرشه على 

 رعاك اهللا ك
) على!!!اهللا 

هللا من التجسي

 مل
ما ذكره 

خالفينمُ ـال
 ويستوي

  

فتأّمل يا
والعياذ با

  
نعوذ باهللا



  

 

 !!!ة 

 الشؤون 
هي عالى 

اء السلفّية

وزير مباركة 
قه تبارك وتعا

 بين أدعيا

بمو  راجحي
في حقه صورة

))) !!!ل 

الر العزيز بد
صال((( :قّرر

42 

ئة والشكل

عبالشيخ  ،
، يقل الشيخ

 (((!!!  

معنى الهيئ

جسمة،مُ ـال 
د العزيز آل

!!! إلنسان

صورة هللا بم

وسلفه يمية
صالح بن عبد

ا هيئة على 

إثبات الص

تي ابنلشيخ 
ة الشيخ ص

 وهي شكل

(((إ .4
 
للش تبعاً  •

اإلسالمية
الش معنىـب

  

  



  

  
 

 وصورة 
 !!!  

وٌع من ن(

ورة الرحمن
!! (!!! (((

((( هناكف، 
!  

ك بين صو
! كل للباري

ورة الرحمن،
!! )))..الخ

: االشتراكاز
إثبات الشك

ه أصل صو
..!!! إلنسان

43 

شيخ ابن با
(=إ ُكلِّيـال 

سان هو ذاته
هللا وعين اإل

برئاسة الش 
معنىـال وفي

صورة اإلنس
!!، وعين اهللا

(=الوهابية)
و االسم في(

أصل ص :مين
د اإلنسان !

( ائمةالدّ  ة
 إنما هو (((

ابن العثيمخ 
ن يد اهللا ويد

جنةاللّ  •
اإلنسان 

الشيخ •
بين َبهالشَّ 



  

 

ى صورة 
ضح من 
 بالتوراة 

لق أدم على
 كما هو واض
رة التجسيم

مان في خلق
م والتشبيه ك
ستشهد لنصر

ة أهل اإليم
بالتجسيم جّ 

ة في أن يس

44 

اب "عقيدة
يعج الكتاب 

جد غضاضة
 

 وتقريظ كتا
ري، مع أن 
ن تيمية ال يج

  !!!" لقّشة

مباركةباز بِ 
مود التويجر
ف تبعًا البن
بال  يستنجد

ابن بشيخ 
 للشيخ حم

مؤّلفـل إّن ال
: "والغريق  

الشقام  •
الرحمن"
بلعنوانه 

 ُمحرَّفةـال
  

  
  
  
 
 



  

 

ي كتابه 
 بالغباء، 

فيوصف ي 
د التويجري،

ر القرضاوي
حمودشيخ 

كتورالدّ شيخ 
الش الكتاب 

45 

الشيأن لم 
مؤّلف"، نة

اعلفهذا، ك 
والسن لقرآن

تبّين لكذا 
لل اإلسالم ي

إذ لحوظة:
في العليا ية

 مل
مرجعيـ"ال

 !!!  

  
  
 
 



  

 

 لرحمن،
 الشاذ م
 للعقيدة 

ا صورة على
مذهبهم صرة
 إساءة(((: 

ع آدم خلق
لنص العلم هل
: باز ابن خ 

خ حديث ف
أهل بنصوص

الشيخ قريظ

46 

فضعِّ يُ خالق و 
 ةالوهابيّ  نه

بتقر تويجري

 الصورة للخ
إخوان العب

الت حمودخ 

رفض نسبة 
تال يكشف((

الشيخ كتاب
 

ير األلباني خ
((س الوقت 

ك ويعتبربل 
!!! (((!!! 

الشيخ• 
في نفسو 

!!!(((، 
 السلفية

  

  



  

 

النتصار لعقيددة الصورة،  فيقول: 
!!!  

ويحاول اال 
))) !!! عي

47 

يخ األلباني 
نسيب الرفاع

رد على الشي
نل لأللباني و 

ق العفيفي ير
خالفاً ى (((

عبد الرزاق 
ابتة هللا تعالى

الشيخ• 
الصورة ثا

  

  
  
  
  
  



  

 

 عن مان
 بعيد((( 

واإليم السنة
:  هبأنّ  صورة

!  

ا أهل دفاع
الص مسألة ي
!!!))) !!! ة

   

" بكتاب ي
في األلباني ف

الجهمّية الل

48 

األلبانيشيخ 
موقف صف
الضال أهل ل

الش على رد
ويص ،"رحمن
لقول وموافق

يرهو اآلخر 
الر صورة لى

و والجماعة 

ه الدويشخ 
عل آدم خلق

 السنة أهل 

الشيخ• 
خ حديث
 قول عن
 

  
  
  



 

 

 أدعياء 

 ؟!!!))) 
 ُممتدٍ  جمٍ 

نـزول  ((

 الخوض

 

 بين )))!

أم ال َيخلو 
وحجم ا كتلةٍ 

عرش)) بعد 

عدم ا((( و 

؟!! لعرش

منه العرش أ 
بأّن ربَهم ذا

الع خلون ((

ات النـزول 
!!! 

ال منه خلو

 َيخلوأن  ق
م يعتقدون ب

باشر بين الـمُ 

األولى إثبا: 
 )))!!!زوله 

49 

خيَ  أن لزم

نـزول الخالق
لى أّن القوم
فّسر ربطهم 

 آل الشيخ:
عرش بعد نـزو

يستل زولـنّ 

ل يلزم من 
ة واضحة عل
يف مر الذي
!!، فتأّمل

 بن إبراهيم 
منه الع خلو

النّ  هل((( 
 !!!  

فية في (((هل
، يدل داللة

األ، !!! رش
ء الدنيا)) !

شيخ محمد 
ال َيخأو  خلو

خوض في 
 السلفية 

دعياء السلفي
هللا عن ذلك،
اد َيمأل العر
ه إلى السماء

الشالوهابية 
َيخ((( هل  يف

الـخ .5
العقيدة

 
خوض أد
تعالى اهللا
في األبعا
منه الرب
 

مفتي ا• 
يف )))!!!



  

  

 

وليس لنا 

ة لنا في 

و(((  لدنيا

(((وال حاجة

ى السماء ا
( !!!  

( حقه تعالى
 

ل الباري إلى
)))!!!نزوله 

زول في حـالن
!! (((!!!

50 

ينـزل تيمية: 
بعد ن  َيخلو

نؤمن بامية: 
! بعد نـزوله 

 الشيخ ابن 
ال لعرش أو 

شيخ ابن تيم
منه العرش  

مين مخالفًا 
منه ال َيخلو 

ن ُمخالفًا الش
 ال َيخلوأو  

خ ابن العثيمي
 نتكلَّم هل 

 ابن جبرين
أ َيخلو هل 

الشيخ• 
أن الحق

الشيخ• 
:التكلُّف



 

 

 

(((وال  ي

لباري أو 
ى جهل 

 حق الباري
!! (((!!! 

لعرش من الب
ب يدّل على

بالـنزول في
!! ي الكيفية

ال َيخلو هل 
ة عن الجوا

نؤمن بامية: 
خوٌض في(((

مسألة: (((ه
حيدة((( بر:

51 

شيخ ابن تيم
(ألن هذا ، 

إلجابة عن م
 الدنيا، يُعتب

ُمخالفًا الش 
)))،!!!رش 

ول في اإلؤ س
إلى السماء

 ((( !!! 

  ق عفيفي
منه العر  خلو

مسـ توقف ال
عند نزوله إ 

!!! السديد

خ عبد الرزاق
َيخأو ال  لو

 ابن تيمية: 
))) !!!  منه

ل بالجواب ا

الشيخ• 
َيخلنقول 

الشيخ• 
َيخلو ال 

المسؤول



  

 

منه  خلو

 :نّصه ما
 ،ِبدعةٌ  هُ 

ال َيخ(((  و

ما )9/281
ُكلُّه َعدِمهِ  وَ 

سماء الدنيا و

9 ،الباري" 
و الَعرشِ  ُخُلوِّ 

ري إلى الس

فتح"( في 
ُخ و النتقال

52 

ينـزل البار: 

 الحنبلي ب
اال و الَحركةِ  

خ ابن تيمية

رجب ابن 
 ذكر من ول
  هى

وافقًا للشيخ

الحافظ ل
الّنزو في وردَ 

انته.حموٍد))

خ األلباني مو
!! (((!!!  

قا لحوظة:
َور ما على ة
َمح غيرُ  فيهِ  ض 

الشيخ• 
!!العرش 

  

  
  
 
 مل

((والزيادة
والَخوضُ 

  
  
  



 

 يليق لٌّ ظِ 

 بعض م
 فوق نئذ

 

ظِ  هللا(((فـ  

توهم كما س
حينئ لشمس

!!! لفية

 والجماعة، 

وليس((( قه،
ال تكون أن 

السل قيدة

 السنة هل

َيخلق الذي 
 يستلزم ألنه

53 

العق دعياء

أه عند واحد

الظل إال: 
أل ،باطل هذا

أ بين))) 

الباب و ت

يعني حديث
ه فإن وجل،

!!! هللا ظل

في الصفات 
 

  : ين

الح في" ظله
و عز الّرب 
 !!!  

الظ((( افة

: باز ابن خ
!!((( !!!

العثيمين ابن 

ظل إال ظل 
 ذات لّ ظِ  ه

))) !!! وجل

إضا .6
  
الشيخ• 

! ِبجالله
  

الشيخ• 

ال" :أّوالً 
هأنّ  اسالنّ 
و عزّ  اهللا

 



  

  

 

 عباده ن
 فهم ومن

من شاء من
وم الخلق، ن

 فيه ليظلَّ  
وبين بينها و

 القيامة يوم
وهو فوقه س

54 

ي اهللا خلقهيَ 
الشمس كون
 (!!!  

يَ  ظل هو ث
فتك وعال، ل 

)))!!! حمار

الحديث في
جلّ  نفسه ل
الح من أبلد 

ف الوارد ظل
ظل المراد س
 بليد فهو م

الظ :ثانياً 
وليس(((
الفهم هذا



  

 

وتش ملك فة تشريف، إضا سبحانه س اهللا إلى ل

55 

الظل إضافة
  

إ: البّراك صر
!!(((  !!! 

ناص بن من
! ظال اهللا ت

الرحم عبد خ
لذات أن قال

الشيخ• 
يق وال(((
  



  

 

)!!! ملك ة  !!!))) 

56 

إضافة تعالى
  

ت اهللا إلى ظل الظ إضافة(( (: األلباني  الشيخ• 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

!!  

 وإذا ى،

! السلفية 

!!! (((  

األخرى غير 
!!! ((  

 العقيدة ء

!!!) لشمال

 واحدة كل
!!!)) ليمنى

أدعياء بين

ا ((( و مين

وك((( شك 
ا اليد من وة

57 

بي!!!)))  ل

باليم يداه ف

 بال اثنتان 
قو أقل أنها 

ـالـشمال( 

وتعالى توصف

سبحانه ديه
 المراد ليس

((( بـ باري
   
و سبحانه هللا

يد إن: مين
فل بالشمال 

البا يد صف

اهللا: باز ابن 

العثيم ابن خ
 األخرى يد

وصف .7
 
الشيخ •
  

 

  
الشيخ •

الي وصفنا



  

  

 

!!! 

 العقيدة 

!!!)))  مال

يرفض هذه  
  

شـم((( أيضاً 

 الشيخ آل 
 !!! (((!!! 

أ وهي!))) 

 العزيز عبد 
 وجل عز هللا

58 

!! يـمين هي

 بن صالح خ
هللا الشمال فة

ه وتعالى رك

الشيخالمية 
صفة إثبات م

تبار شـماله((

شؤون اإلسال
عدم عندي 

: ((الفوزان 

ألوقاف والش
 الصواب(( 

الشيخ •

وزير األ •
: ((ويقّرر



  

  

 

!!!))) !! ل  !!  شـمال((( ضاً 

59 

أيض وهي)))  !!!) يـمين ي
 
هي وتعالى ك

 : األلباني 
تبارك شـماله

الشيخ •
((( :أّوالً 



  

 

 نأتي ين
 إال مال

أي من(((: رر
الشم اليد هللا

ريقرّ لعقيدة و 
هللا أثبت أن 

هذه الآلخر 
 أحب ال 

60 

هو اآلرفض 
أنا!!!... ب

  

يرف األلباني 
الغيوب غيب

الشيخ ياق
غ وهو مين
 (((!!!  

السي نفس ي
العالم لرب 

)!!! صحيح

في :ثانياً 
بالشمال
الص بالنص

  

  
  

  



 

 

( !!! 

 !!! ف

 

!!!))) حق 

السلف يدة

!!! سبحانه

والمخلوق ق

61 

عقي دعياء

س هو إال مه

الخالق بين 

أ بين))) 

يعلم ال!))) 

 الفاصل عنى

!!!هللا  حد

!! هللا حدٌّ ((

معنبِ  حدـال((

الـح((( ت

: ((باز ابن 

(( :العثيمين

إثبات .8
  
الشيخ• 

 •  ابن الشيخ



  

  

 

 تعالى ه

!!! (((  

أنه يعني ،))

!!! خلقه حدٌّ 

!!!)) حقيقة

وجل وبين خل

الـح))): (((

62 

بينه عّز وج( 

!!!) الـحد(

((دٍّ معناه: 

((( بـ قصود
!!! (((!  

: قولهم ِبَحد

المق: فوزان
!! حقيقة(((

برينج ابن 

الف صالح خ
( عرشه على

الشيخ• 

الشيخ• 
ع استوى



  

 

ث والمخلوق هللا ثابتٌ  و الخالق بين بي الفاصل ى

63 

بمعنى الـحد( ((( :البّراك  ناصر بن من
  

الرحمن عبد 
 (((!!! !!!

الشيخ• 
وجل عز
  

  
  
  
  
  
  
  



  

 

ا إلثبات هد هللا حدـل يشه ما سنة والس الكتاب 

64 

( :قائالً  يدة في ليس(( ردُّ هذه العقي يرد األلباني 
(((! !!!  

الشيخ• 
!!! تعالى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 !!!))) اهللا   !!!

 

 صفات من

!!!سلفية 

 الـملل: (((

65 

الس أدعياء

:الشيخ آل 

أ بين!))) 

 إبراهيم بن 

!!هللا  ملل

 محمد شيخ

الـم((( ت

الش السابق ي

إثبات .9
  
المفتي• 
  

  
  
  
  



  

 

ال((( صفة ت على لـملل يليق ما  إثبات جب

66 

الوا: باز ن ابن الشيخ ة برئاسة إلفتاء
 

لإل الدائمة ة
(((!! !!!  

اللجنة• 
! بجالله

  

  
  
  
  
  



  

 

ليس!!!)))  كملل س (( فـ ص،لنّ  اهللا ـملل((

67 

با!!!)))  ل الـملل((( ت ثبت إذا: مين العثيم ابن خ
  !!! ق

الشيخ• 
المخلوق

  

  
  
  
  
  



  

 

ا من وليس لصفات و إلضافات ا باب من 

68 

الـملل(((:  ويقّرر قيدة رّد هذه العق ير األلباني خ
!!  

الشيخ• 
!!! (((!
  

  
  
  
  
  
  



  
 

ول باطل  قوللى حال 

 !!! 

 من حال إل

 السلفية ء

واالنتقال  ة

69 

أدعياء ين

الـحركةن (((
!!! (((  

بي!!!))) هللا 

زيه اهللا عنـن
!!!) جماعة

هللا حركةـال

الشك أن تن
ل السنة والج

ا((( ثبات

خ ابن باز: ال
لما عليه أهل

إث .10
  
الشيخ• 

ُمخالف ل
  



  

 

ن كانت 
))) !!! ا
ماء الدنيا إن
وص والزمها

ول إلى السم
 هذه النصو

مجيء والنزو
ت بمقتضى

70 

ت الفعل والم
له حق ثابت 
ص في إثبات

 الـحركة (((
ين: النصوص

))) فـ!!! هللا
 ابن العثيمين

الـحركة هللا(((
الشيخ• 

تستلزم (
!!!  
 

  
  
  
  



 

 

  

71 

بن العثيمين    : ابنالشيخ الم  تابع لكال

  
  
  
  
  
  



  

 

جنس (((
  
ا هو من (

!!! (((!!! 
ى إثبات ما
 ب والسنة

على متفقون 
اء في الكتا

72 

أهل السنة 
عود، مما جا

أصر البّراك: 
لدنو، والصع

من بن ناص
والنـزول، وال

خ عبد الرحم
كالـمجيء، و

الشيخ• 
الـحركة ك

  

  
  
  



  

 

))) أن يصصف ربه  !!!) لمسلم ال يـجوز لل

73 

ال: (((ويقّرر ه العقيدة و
!  

يرفض هذه 
!!!))) !!! ل
 خ األلباني

ركة واالنتقال
الشيخ• 
بالحرك(((
 

  
  
  
  



 

 

 !!! ية السلفي ياء أدعي بين )

74 

!!!))) هللا

 (((!!!  

ا أصابع د

)!!!  أصابع

عدد(((ي 

هللا خمس ((

لخوض في

 ابن باز: ((

ال .11
 
الشيخ• 
  

  
  
  
  
  



  

 

!! يؤّدب أن  !!!))) !! أ هفحقّ  اهللا ع

75 

أصابع عدد َي من(((: ين في َيخوض العثيمين ابن  الشيخ •
  

  
  
  
  
  
  



  

 

ل نكتفي بالحديث (==حديث  بل صابع اهللا

76 

في عدد أص
!!!  
ي الخوض ف

!))) !!! منه
ال ينبغي((( 

 وال ننقص م
 خ األلباني:

ال نزيد عليه 
الشيخ •

الحبر) ال
  

  
  
  
  
  



  

 

 عن هللا

خشية أن 

اهللا تعالى ي

خ!!!)))  هللا

للباري ن

هللالـمكان ب 

الـمكا سبة

ال ينسب((( 

77 

في نس ي

أن !!!)))  

األلباني خ

 هج السلف
!  

الشيخ ات

الالَّئق بنه(((
!!! عّز وجل

تناقضا من
!! 

األلباني: ( 
 ال يليق به ع

م .12
! ذلك

  
الشيخ• 

يوهم ما 
  

  
  
  



  

 

ي إثبات 
 ماتريدية

!!!))) في ي
األشاعرة الم

نى الـمكاني
ي وقع فيه ا

الـمعنفي (((
حقيقي الذي

78 

: نفييكشف
لتعطيل الح

، يالزم قوله
اى، هو (((

حين يُلزم بال
تبارك وتعالى

  !ول !!

خ األلباني ح
لو للباري ت

!! 

 قاسم العقو

الشيخ• 
صفة العل
! (((!!!

فسبحان



  

  

 

 !!!   
 

 )))!!! الله
!!!سلفية 

ولة تليق بجال

  

أدعياء الس
هللا يهرول هرو

 !!! (((!!! 

79 

بين أ))) !
اهللا((( :باز 

 تة هللا تعالى

!!!هللا ولة 
 ابن الشيخ 

ة الهرولة ثابت

صفة الهرو
برئاسة إلفتاء

صفةين: (((

(((صثبات 
لإل الدائمة 

 ابن العثيمين

إث .13
اللجنة• 

الشيخ •



80 
 

  !!!))) !!! الهرولة ليست من صفات اهللا((( الشيخ ابن جبرين:• 
  

 والتردد الهرولة معنى ما: ((السؤال: ، مفادهورد سؤال على الشيخ فيما يخص صفة الهرولة
  ؟...) عبدي روح قبض في ترددي مثل شيء في ترددت وما: (حديث في الواردان

   
 معنوي، فالقرب بثوابه، عبده إلى تعالى الرب قرب بمعنى هنا الهرولة أن الصحيح: الجواب
 إنما - إسراعه: يعني-  وهرولته إليه، الرب فقرب باألعمال، تقرباته وإنما مكانه، يتجاوز ال العبد
 إنما ،الحديث هذا في اهللا صفات من صفة الهرولة إن: يقال فال الثواب، بكثرة باألعمال، هو

 العبد ،)ذراعاً  إليه تقربت شبراً  إلي تقرب من: (قال الثواب، كثرة في المبالغة وجه على ذكرها
 ال العبد ،)ذراعاً  إلي تقرب من( باألعمال، تقرب ولكن مكانه، هو: يعني شبرًا، يتقرب ما

 بهذا مكانه يتجاوز ال العبد ،)يمشي أتاني من( باألعمال تقرب ولكن مكانه، عن يتزحزح
 وعبر الصالحة، األعمال كثرة: يعني الصالحة، األعمال مواصلة هنا بالمشي المراد المشي،

 الرب وقرب باألعمال، العبد فقرب المماثلة، فيه إنما الحديث هذا: إذاً . بالمشي ذلك عن
 به الجزم وعدم الشيء، في التوقف معناه فليس التردد أما. والهرولة المشي وكذلك بالثواب،
 هو فالتردد يسوءه، ما يكره تعالى اهللا فإن الموت، يكره العبد كان لما لكن ذلك، ونحو

 وعدم الشيء في التوقف بمعنى هو وليس العبد، يسوء لما تعالى اهللا كراهية: يعني الكراهية،
  )).انتهى.)منه له بد وال: (الحديث تمام في قال ذلك وألجل بفعله، الجزم

  
 مقروءة محاضرات  صوتيات  مقروءة محاضرات  إسالم ويب موقع [المصدر: 
  ]] 62[رقم  الطحاوية العقيدة شرح  الجبرين الرحمن عبد بن اهللا عبد للشيخ
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و إنما معنى الهرولة إذا  الهرولة ليست من صفات اهللا: (((الفوزان هو أيضًا يقّررالشيخ • 
 هللا يثبتون الذين المتسرعين بعض على رد هذا وفيأضيفت هللا: المبادرة بقضاء حوائج العبد، 

  !!!))) !!! الهرولة
  
 أتاني من"  القدسي الحديث عن وجل عز اهللا يقول(( :الفوزان فوزان بن صالح الشيخ قال

 وقضاء ذنوبه مغفرة في أسرعت وطاعتي رضائي إلى أسرع من بمعنى"  هرولة أتيته يمشي
 سألني لئن الحديث آخر يفسره وإنما يهرول اهللا أن عندنا المعروفة الهرولة معناه وليس حوائجه
 العبد أن كما ،عبده حوائج بقضاء المبادرة هنا الهرولة فمعنى ، ألعيذنه استعاذني لئن ألعطينه

 والركض الهرولة.ال! ؟ وعبادة طاعة الهرولة يعني! ؟ يهرول العبد هل ، اهللا طاعة إلى بادر إذا
 وبادر طاعتي إلى سارع من يعني يمشي أتاني من معنى إنما عبادة ليست مباحات هذه والمشي
  .هنا ظاهرها على بالهرولة المراد وليس وإثابته بإجابته أبادر فأنا إليها
 باب من وهذا المبادرة هنا المراد ،الهرولة هللا يثبتون الذين المتسرعين بعض على رد هذا وفي

 كنا إنا( ،) منهم اهللا سخر منهم فيسخرون( تعالى قال كما المقابلة أفعال باب من ، المقابلة
  .)بهم يستهزئ اهللا مستهزئين

 يكون العظيمة القواعد هذه معرفة ويجب والجزاء المقابلة باب من فهذا)  اهللا ومكر ومكروا(
 يستقل وال منه وأعلم منه أثبت هم الذين فيها السلف مذهب ليعرف بصيرة على اإلنسان
 محكمة أدلة وهناك متشابهات أو ظواهر على بناءا عنها يدري ال أشياءً  هللا ويثبت وعقله بفهمه
 عنها يتوقف وأن]  التسجيل في خلل حدوث.[  المحكم إلى المتشابه فيرد وتوضحها تبينها
 بيان في قصروا ما والسلف واضحة والجادة السلف، منهج على معها يتعامل كيف يتعلم وأن
 يعتمد ما اإلنسان. فهم إلى ويحتاج تعلم إلى يحتاج هذا لكن والضوابط القواعد ووضع الحق
 أو متشابهة هي هل يرى أن دون كذا على وتدل كذا على تدل أدلة هذه ويقول فهمه على

  .نقال عن موقع األلوكة )).انتهى" الحق الطريق هو هذا. يتوقف معناها له يظهر ال أو محكمة
  

  ]الفوزان الموقع الرسمي للشيخ  لشيخ الفوزان بشرح ا للبربهاري السنة شرح [المصدر: 
  



  

 

! (((!!!  

82 

!! هللا صفات هي ص نزول
 

والن لمجيء
 األلباني:

كا الهرولة(
الشيخ• 

((  :أّوالً 
  

  
  
  



  

 

 أتيته شي

فإّن هذا 
ضح في 

يمش أتاني ن

، فإمسألةـال
الواضلسلفي 

من" حديث 

في األلباني 
المنهج ـه ال

 من الهرولة

األ لشيخا 
 يفترض بأنّه

83 

ا صفة ثبات

ستقر عليه
كلّية مع ما

إث يخص ما

الذي ا كم
 يتناقض بالك

فيم جواب ي
 

حكًا كان ال
 مع الّنص 

   فتأّمل 

عندي ليس(
!!! (((!!  

أيًّا لحوظة:
 في التعامل

،!!! صفات

((( ثانياً:
! "هرولة

   

  
  
  
 مل

االرتباك 
إثبات الص

  
  
  



  

  

 

 وإن جنة

 الجنة هللا

 !!!ة 

الج إلى اروا

اهللا أدخلهم 

اء السلفية
صا أطاعوا 

امتثلوا فإن 

بين أدعيا 
فإن((( يامة

 القيامة يوم 

84 

 ))القيامة 
القيا يوم ون

 متحنونيُ  ن

 يوم شركين
متحنويُ  ركين

!!  

المشركين د
!!  

المشر والد
المشرك أوالد
!))) !!! ار

أوال(((: ين
!!))) !!! ار

أو مصير((
أ: باز ابن خ

النا إلى صاروا

العثيمي ابن خ
النا أدخلهم 

14. )
الشيخ• 

ص عصوا

الشيخ• 
 أبوا وإن



 

 

 بل منكر

  

من فهو قول الق لهذا لف ُمخال قول ل

85 

وكل الجنة  في مشركين
 (((!!!  

الم أوالد(((
!!! القرآن ر

(: األلباني خ
لظاهر خالف

الشيخ• 
ُمخ باطل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

وليس العرش( القلم س ((( هو لنا ة

 !!!فية 

المعلومة ت

86 

عياء السلف

المخلوقات ن

بين أدع )

من اهللا خلق 

))خلوقات

 ما لأوّ : ين

المخ لأوّ ((

العثيمي ابن 
!!  

15. )
 
الشيخ• 
!!! (((!
  

  
  
  
  



  

 

 (((!!!  

 

 

)!!! باطل له فقوله العرش   أنه ادعى ن

87 

ومن القلم و هو اهللا وقات مخلو أّول(( (: األلباني  الشيخ• 
  

  
  

  



  

 

: لقدسي

 

ال الحديث 

!!! ))ون

في روي ما 
!!! (((!  

فيكو كن 

 اعتقاد: باز
!!! وكفر رك

88 

 شيءلل ل

لشيخ ابن ب
شر" (((كون

يقول قد ي

برئاسة ا تاء
فيك كن شيء

الولي أنب 

لإلفت سعودية
للش تقل ك

عتقاداال((

الس الّدائمة 
أجعلك طعني

16. )
 
اللجنة• 
أ عبدي"

  



  

 

للشي يـقول  كن شيء ((( فـ طاعته ط على ربه 

89 

لخالقه طيع يكرمه قد 

  

الـُمط العبد: 
 

  

:تيمية ابن خ
!!! (((!!  

الشيخ• 
! فيكون

  

  

 



  

 

مالئكة وغييرها من 

 

مـة بالثاغالست

!!!سلفية 

اال :بن باز

90 

أدعياء الس

سة الشيخ ا

بين أكة)) 

برئاسة إلفتاء
 !!!  

بالـمالئك ة

لإل لسعودية
))) !!! كبر

((االستغاثة

ال الّدائمة ة
شرك أكت (((

17. )
 
اللجنة• 
مغيباتـال

  



  

 

 

مالئـبال غيث )))!!! ئكة  !!!

91 

يستغ حنبل  بن أحمد ام اإلماكان (( ( :األلباني  الشيخ• 

 



  

 

 !!!  

 ية !!!

 !!!))) وت

ياء السلفي

صف بالّسكو

92 

بين أدعي) 

يوص((( اهللا: 

 هللا !!!)))

واإلمجاع أّن 

الّسكوت 

ثبت بالسنة و

ثبات (((ا

يمّية يقّرر: ثب

إث .18
 
 ابن تي



 

 

غلط(((ي:  !!!))) ط  كما ورد يف كالم الّطربي

93 

ت عن اهللا ك
 
 نفي الّسكوت

 (((!!! !!!
ن باز يقّرر: 
  بالّسكوت

 الوهابّية ابن
وصف (((ي 

  مفيت
فاهللا:

 



 

 

وإذا  ))) !!!) ّسكوت وصفه بالس(( ((ّل وعال: 

94 

ام كماله جل
 
يقّرر: من متا

(((!! !!! 
ن العثيمني 

! لم يتكّلم(
خ الوهايب ابن

(((سبحانه: 
 الشيخ

شاء 
 



 

 

وز نسبة  ال يجو((( 
!!! 

كس الّتيار:
 )))!!! ّسنة
شيخ يقّرر عك
كتاب أو الّس

95 

عزيز آل الّش
الكفي (((: 
 بن عبد الع
ل على ذلك

هابّية صاحل 
وال دليل))) 

 مشايخ الوه
!!! كوت هللا

 كبري
الّسك

 



96 
 

 إثبات (((الّشم هللا !!!))) بين أدعياء السلفية !!! .19

  كبري مشايخ الوهابّية عبد الّرمحن الربّاك يرّد على الـحافظ ابن حجر يف تنزيه اهللا عن استطابة
 الّروائح، مقّرراً: 

 
حال قيام الّدليل الّسمعي  يف )))!!! ليس في العقل ما يقتضي نفي صفة الّشم عن اهللا((( )1(

 !!! )))!!! حديث الصائم محتمل لذلك(((، و!!!
 

نسبة االستطابة هللا كنسبة (((ّمث يعّزز الشيخ الوهايب تقريره الـمتهافت بكالم البن القّيم مفاده:  )2(
ا: !!!))) سائر صفاته وأفعاله جّل وعال إليه ّ  استطابة ال تماثل استطابة الـمخلوقين(((، فإ

(((!!! !!!  
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 "خللوف 

 

من حديث:  انطالقا من )) ))!!! ّشم هللا

98 

س ببعيٍد إثباتت صفة الش ليس((( باز:  لوهابّية ابن 
 !!!م" 

 مفيت ا
فم الّصائم

   



  

 

اإلنسان 

 

ألجدر با((ا ((فـ:  !!))) !!  صريحة
(( !!! 

99 

لم ترد((( 
!!!)) مسألة

 صفة الّشم
 في هذه الـم

س الّتيار: 
لم يخوضوا

لعثيمني عكس
، فالّسلف ل

 ابن الع
اإلمساك

   



  

 

 ّية !!!

َشــــــْيٌء ((
 االنسان

 

ياء الّسلفّي
(( ّن: هناك

حمن وعين 
!!! (((!!! 

) بين أدعي
رَّمحن معناه أ

َعْين الرَّح (((
 ل االنسان

وق !!!)))
لى صورة الرَّ

!!!)))،  ان
لرَّحمن ورِْجل

100 

ق والـمخلو
صورة آدم عل
وَوْجه االنسا

رِْجل ال، (((

ن الـخالق
كون صصرّح:  

ْجه الرَّحمن و
!!!)))، سان

مشابهة بين
ن العثيمني يص

َوْج بين: (((
من وَيد االنس

ثبات (((م
 الوهايب ابن

!!!)))  شََّبهِ 
َيد الرَّحم(((

إث .20
 الشيخ

ِمَن الـــــــــــش
) ،(((!!!



  

 

 يصّح نفي مطلق المششابهة بين الـخالق 

101 

ال ي((( ّرر:  عبد الرمحنن الربّاك يقّر
!  
شيخ الوهايب

!!!))) !!! ق
 الش

والـخلوق



  
 

قيم إثبات  صفات الـخخالق إال 
 

ال يستق((( 
 !!! (((!!!

102 

لشيخ يقّرر:
 ت الـمخلوق

 العزيز آل ا
ى مع صفات

احل بن عبد
صل الـمعنى

الوهايب صا 
شابهة في أ

 الشيخ
بإثبات مش

 



  

 

ّي ُمشابهٍة بيننه وبين أّي خلق من مخ خلوقاته

103 

ه وتعالى أّي
 (!!! 
نفى سبحانه

)))!!! كفرٌ :  
 كس الّتيار:

عالى بخلقه:
ين يسبح عك
تشبيه اهللا تع

 األلباين
تو(((

 



  
 

يل صفة 
ة تأثّرهم 

! 

تعطيل(((ف: 
عطنهم وكثرة

لّسلفّية !!

عقيدة الّسلف
لضيق عطالم 

 أدعياء الس

 ليس من ع
علماء الكال

104 

!!))) بين 

ما حاصله:
ّخرين من ع

فـــس هللا !!

أللباين يقّرر 
الـمتأ عند: 

الـــــــــــــــــــــــنـَّْفـ

والّسلفّية" األ
 اشتهر فعله

 !!! ع

ثبات (((ا

ث الوهابّية و
كما   !!)))

هواء و البدع

إث .21
 
  ِّث"حمد

! النـَّْفس
بأهل األه



 

 

 

 

 (( !!!  

 !!! ّصفات

)!!! ة ذات

كباقي الص  ))

105 

النـَّْفس صفة

))ثابتة هللاس 

صفة ا((( !،

صفة النـَّْفس((

 باز: نعم!!!

((ن جربين: 

 الوهابّية ابن 

خ الوهايب ابن

  مفيت

 الشيخ



 

 

بد العزيز 
ا الّذات 
 ن جميًعا

 صاحل بن عب
ا  قد يراد 
مراد االثنين

شيخ الوهايب 
: إّن الّنفس
ن يكون الـم

لّسلفّية!، الش
هللا!، ّمث يقّرر:

أن األْولى((

106 

لى العقيدة ال
ت النـَّْفس هللا
((تخّبط!) و

واالجتماع عل
 طريقة إثبات
ة(=تأّمل الت

وم االمجاع و
يف  "ختالفاً 

 أيًضا الّصفة

 لدعوى القو
اخ"خ حيكى 
) وقد يراد

!! 

 خالفًا
آل الّشيخ
(=تأويل!

(((!!! !



 
 

يقّرر ما  " حاصله:  مّية الـحرّاين ابن تيم"سيم 

107 

ّلمهم الّتجس
 
هم الذي عّل

!!!((( !!! 
ّسلفّية وكبريه
! صفة للذَّات

 الوهابّية والس
س ليست ص

  شيخ
النـَّْفس(((



 

 

عال (=تأويلل!) وليس الـممراد به: 
! 
: اهللا جّل وع
ز وغريه!) !!

108 

مراد بالنـَّْفس:
س" (=ابن باز

ن يقّرر: الـم
عض: "الّناس

د اهللا الغنيما
كما قاله بع  )
 الوهايب عبد

!!!))) ذات 
 الشيخ

صفة (((
 



 

 

ر الّصفات !!!! بل  كسائر  !!))) !! ت صفة هللا

109 

ليست(((:  صرّح: النـَّْفس
!!!  
ن العثيمني يص
 (=تأويل!) 

 الوهايب ابن
اته عّز وجّل 

 الشيخ
الـمراد: ذ

 



  

 

 اعتقاد 

 !!!))) ي

 

تبعه من 

في الـماضي

))) وما ت
 

 الـحوادث ف
 

اضي !!!
فّية !!!

تسلسل((( 
(((!!  !!! 

110 

 في الـما
عياء الّسلف

 ل الّشيخ بـ:
!  إلى بداية

الـحوادث
)) بين أدع
عبد العزيز آل
ت مع اهللا ال 

(تسلسل 
لّنوع !!!))
يب صاحل بن ع
 الـمخلوقات

ثبات (((ت
 العاَلم بال
لشيخ الوهايب

قدم نوع (((

إث .22
(((قدم

 قول الش
(وبالتايل:



 

 

حاوي يف 
 لجنس 

 اإلمام الّطح
وجود بداية

ن ظاهر قول 
القول بو(((

الـمفهوم من 
(و !!!))) ي

111 

 !!!))) كر
في الـماضي

يستنك(((ربّاك 
لـحوادث ف

د الّرمحن الّرب
ع تسلسل ا

 !!! 

 الوهايب عبد
منع(((من: 
 !!!))) ات

 الشيخ
عقيدته م
الـمخلوقا



 

 

نسبة من  ون !!!))) ي ل الـحوادث في الـماضي

112 

تسلسل(((:   الرّاجحي بـ:
((( !!! 
يب عبد العزيز
!!! ل البدع

لشيخ الوهايب
أهل(((ك إىل 

 قول الش
ينفي ذلك



 

 

)!!! خلوقات !!! ))) م نوع الـمخل
!!!: 

(((قدمزعم: 

113 

فس الـمحل 
من يز )))!!!
تناقض يف نفس

! ضالل((( 
ن العثيمني يت
صرّح أّوًال بـ: 

خ الوهايب ابن
ن العثيمني يص

 الشيخ
ابن )1(



 

 

قض تقريره اللسابق !!! لييعود إىل 
!! 
غزله !!! ويناق

! !!!))) ت

114 

ني ينقض غز
ع الـمخلوقات

له ابن العثيمني
قدم نوع((( 
 بضالل قائل
زاعًما صّحة:

عد أن صرّح 
ّتيمّيني !!! زا

بع )2(
حظرية الّت



  

 

 بصفات 
 تسلسل 
قد توقع 

 

 موصوف 
 في مسألة ت

وق!!! جهلها 

هللا(((ارحاً: 
ينا الّتوّقف 
ر ال يضّر ج

ّتيمّيني مصّرح
علي(((و))) 

ك ألنّها أمور

115 

 وخيالف الّتي
!!!)  الّصفة

ّخل في ذلك
!  

قف حريانًا
 تظهر آثار 
س لنا التَّدّخ

!! !!!))) ب

ن جربين يق
ى وإن لم 

وليس!!! ضي 
 واالضطراب

 الوهايب ابن
كالخلق حتى
ث في الـماض
 من الحيرة 

 الشيخ
الكمال ك
الـحوادث
في شيء



  

 

 ولكنه خالفف القوم 
!! 
 جّد خطرية

! !!!))) عل
ب عليها أمور

ليته َلم يفع((

116 

مسألة يرتّتب
((أن يقول: 

ل مع أن الـم
ن تيمّية إالّ أ

 يدِر ما يفعل
عن معّلمه ابن

ين الّتيمي مل 
ا يعتّذر به ع

 األلباين
ومل جيد ما



 

 

ى شيخه  يرّد على(((  يمي حمّمد خخليل الـهرّاس

117 

 والوهابّية الّتي
(((!! !!! 

عياء الّسلفّية 
! مخلوقات

منظّر أدع :9
دم جنس الـم

9و 8ة رقم 
ة عقيدة: قد

 الوثيقة
ابن تيمّية
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تابع لرد ا لـهرّاس:



  

 

! ن أبي العزّ   !! ة الّتيمي ابن

   الـحوايل: 
  !!! قات

رح الّطحاوية

119 

لوهايب سفر 
س الـمخلوق
قل عن شارح

ي امِ يْ تور التـَّ 
دة قدم جنس
لباني في الّنق

الدكت :11و 
لعقيد ي رفضه

 تالعب األل

 10قة رقم 
على األلباني
ح أيضا إلى 

 الوثيق
يرّد ع (أ)
ويلّوح (بـ)



 
 

 الدكتور 
ولو قرأه 

 

حيث يقول 
و!!!  وقات

ح !!!حقيق 
نس الـمخلو

 من دون تح
ألة قدم جن

120 

 ابن تيمّية 
في مسأ مّية
 عقائد عن
الم ابن تيم

ي مّمن يقّرر
ي لم يقرأ كال

تبر األلباني
األلباني((( 

 ((( !!! 

ويعت (جـ)
الوهابي:
!!! ألقّره



  

 

لوق، بل 

 

المها غري خمل
! 

كال  نه وتعالى
لّسلفّية !!
 ذاته سبحان

121 

ن أدعياء ال
ز وجّل ونور 

!!))) بين
ور وجهه عّز

!!!  

الّنور هللا !
نو باز يقّرر: 
 ه جّل وعال

ثبات (((ا
لوهابّية ابن 
ة من صفاته

إث .23
 مفيت ا

صفة مها:



 

 

هللا هو صفة من صفاته  سبحانه  نور اهللايقّرر: 

122 

مشايخ الوهاابّية صاحل بنن عبد العزيز آل الشيخ 
!! 

 كبري م
! وتعالى
 



 

 

ّرر: اهللا نورر الّسموات واألرض: الـحّسي  

123 

 بن ناصر الّسعدي يقّر
 !!! ه نور

عبد الّرمحن 
ه تعالى بذاته

 الوهايب عب
أنّهوذلك:  ي

 الشيخ
والـمعنوي

 



 

 

اصر الّسعديي: اهللا نور  الّسموات وواألرض: 

124 

لّرمحن بن نا
 !!! نور
تقرير عبد ال
تعالى بذاته 

فوزان نفس 
بأنّه توذلك: 

 الوهايب الفو
و والـمعنوي

 الشيخ
الـحّسي 



 

 

ألّن ، ال 
ب يمنع 

ّنور؟، يقّرر: 
حجاب م هو

 !!! لّ 

 آية سورة الّن
حديث مسلم
اته عّز وجلّ 

بدليل  بذاته
الّنور يف حو  

صفة من صفا

125 

هل اهللا نور 
 )!(=تأويل

وليس هو ص

هعن سؤال: 
( ينّورهماه: 

ورك وتعالى 

باين وجواباً ع
ألرض معناه
 إلى اهللا تبار

 الّتيمي األلب
لّسموات واأل
ن أن ينظروا 

 الشيخ
اهللا نور ا
البشر من



  

 

 إالّ يف) 

 

 

!!!))) ألمور
ّسلفّية !!!

غالب األ((( 
 (((!!!  

دعياء الّس
 لـجماعة يف

)!!! ألخيار

126 

))) بين أ
هل السنة وا
 والعلماء وا

شاعرة !!!
من أألشاعرة 

األئّمة ((( :

م على األش
األ باز يقّرر:

وفيهم!!))) 

(((الـحكم
لوهابّية ابن 
!!  الّصفات

24. )
 مفيت ا

تأويل (((
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  2الوثيقة رقم:   
: ليس الفارق بني أهل يرّد على شيخه الفوزانالدكتور الوهايب الـمتحرِّق سفر الـحوايل  )1

بل هم خيتلفون عن أهل  !!!))) مسألة الّصفات فقط(((  واألشاعرةالسّنة(=يقصد الـمجّسمة) 
قضّية واحدة (((ما عدا  !!!))) حتى آخر الّسمعّيات أّول مصدر الّتلقي (((السنة والـجماعة من: 

 !!! !!!))) فقط
  
 !!!))) ضحك(((اّدعى الوهايب:  أحجّية تصلح كذيل على "خرافات ألف ليلة وليلة"ويف  )2

األشاعرة على أهل السنة (=يقصد الـمجّسمة) حني توّسلوا إليهم أن يكّفوا عن هجرهم حبّجة الّدفاع 
فاغتّر بهذه الـحجة بعض أهل السنة وسكتوا عنهم، فاستأثر األشاعرة معهم عن محى اإلسالم، 

   !!!!!!))) باسم أهل السنة والـجماعة دون أهله  تـََمْسَكن حتى تـََتَمكَّنوفق مبدأ (((
  

هذه األحجّية ربّما استخلصها هذا الدكتور مّما سمعه في كواليس الّصبيان...والـحاصل  إضاءة:
أّن طفًال صغيرًا كان بحوزته عقدًا ثـميًنا فاستغّل سذاجته لصٌّ مكيٌن واستبدل منه العقد الّنفيس 

 مع واستمتع!!!تبشيء من الّسماط الـخسيس!، فاس
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 الدكتور الوههابي: سفر  الـحوالي !!  !

129 

بارك ويستسسمن هذيان  يب العثيمنين  خ الوهايب ابن  الشيخ



  

 

ماع على 

 

! 
حصل إجما

لّسلفّية !!
لـم يح يقّرر: 

  

 أدعياء الس
هايب الفوزان

!!! خالفيَّة 

130 

!!))) بين 
الّشيخ الوهم 
فالـمسألة ! 

اء النَّار !!
ة وابن القّيم

!!من البدع 

ع على فنا
ن" ابن تيمّية
لّنار وعّده م

(((اإلجماع
 "سواد عيون
لقول بفناء ا

25. )
 ألجل

تخطئة الق



 

 

ع أهل السنّّنة والـجماعةة على أبديَّةة الـجنَّة 

131 

أجمع لشيخ:  الوهايب صااحل بن عبد  العزيز آل الش
 !!!ا 

  َّيخالش
والّنار مًعا



  

 

 

ء (=ابن 
  !!!))) ر
 

لفّية !!!
العلماء !)))

شرٌك أكبر((
!!! )))مّية

دعياء الّسل
!! اختلف(

((واب أنّه: 
تيم إليه ابن 

))) بين أد
(((حاصله: 

ت؟!، والصو
كما ذهب   
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ميِّت !!!)
ي يقّرر ما ح
عاء من الـمّيت

 بدعة،(((س 

عاء من الـم
عزير الرَّاجحي
م طلب الّدع
هابّية)، وليس

طلب الدُّع
هابيَّة عبد الع
ّية) يف حكم
=مشايخ الوه

(((حكم ط
مشايخ الوها
شايخ الوهابّية
قه العلماء (=

26. )
  كبري

تيمّية، مش
كما حّقق



 

ّيت 
 

هو حكم 
 الوهابّية 

دعاء من الـمّي
 !!! (((!!!

 !!!، فما هو
خ الّنظريات 

أنَّ طلب الّد
الّتوحيد كّله

ال خفّي  ليّ 
!" أو...الخ

لذي يقول بأ
قض أصل ا

ّية: شرك جل
 في تكفيره
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ّشيخ يؤّكد: الذ
ينق(((، فإنّه: 

شايخ الوهابّية
 أو "الّشك 

لعزيز آل الّش
الشِّرك شرًكا،

بور عند مش
ر الكافر!" 

 كبر؟!!!

حل بن عبد ا
ي يكون به ا

صحاب القب
 "عدم تكفير
 للّشرك األك

 الوهايب صا
 الطّلب الذي

الستغاثة بأص
ة في ظّل: 
فير والّتقعيد

 الّشيخ
خيرج عن 

 
ا إضاءة:

ابن تيمّية
في الّتكف



 

 

ألصابع 

الق على 
 !!!  

 أّن هذا 
ح القياس 

اليد ((( 
ىل قياساً 

  

ل بـ: (((األ
 

يس يد الـخا
 !!!))) صابع

ن كيسه إال
شكل واضح
كون إّال يف

سبحانه وتعاىل

الستدالل
وعّز !!!

 العثيمني يقي
ذكر األص((

 العثيمني من
بع يعكس بش

وهذا ال يك )
ء من يده س

ي تقرير ا
اري جّل و
ّل وعال، ابن
(ه ورد فيها 
د زادها ابن
 بذكر األصا

!!!))) صابع
د القوم جزء
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لعثيمين في
!!))) للبا
د للباري جّل

ألنّه !!!))) ة
صابع يف اليد
 إثبات اليد 

ذكر األص(((
ع الـخالق عند

 

ابي ابن ال
حقيقّية ! 

ة إثبات اليد
يٌد حقيقّية((

ر األصرود ذك
ستدالل على
(م ورد فيها 
!!، فأصابع
  كذلك !!!

ايخ الوهَّ شَّ 
ت: (((يد
فيه يف مسألة

((يد اهللا هي 
س بنسبة ورو
حّس يف االس
هللا عند القوم
ي الـجارحة !
ع الـمخلوق ك

ناقض الشَّ
 على إثبات
رّده على خمالف
لوق مقّرراً: يد
مع أّن التّرتس
مبين على الـح
اهد: فيد اهللا

أي !!!))) 
ى كون أصابع

تن .27
 (((!!!

 يف رد
يد الـمخل
م إضاءة:

الرّبط الـمب
على الّشا
الـحقيقّية
منهم على



  

 

يقّرر: !، 
 !!!((( 

 

!ض العينني"
 ُمـــــــــــــــــبتدعٌ 

!!!  

ين وأنت مغمض
أنــــــــــــــت (((

))) !!!سأل 

سياسة "اتبعين
(ل:  للّسائ

وال تس((() 
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ووفق سي! ه 
 أن نقول

!!!))) خرى

تنّكر لتأصيله
؟ فالـجواب
فتين إلى األ

ويت! ض غزله 
 اهللا أصابع
 إحدى الّشف

عثيمني ينقض
: هل ليد
ك أن تضّم 

 ابن الع
لو سئلنا

وعليك(((
  



  

 

الستواء 

ن 

 

لّسلف لال

د تفسيره عن

 تفسير الس

ورد((( كما:

في تقرير 

ك))) !!! رار
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العثيمين ف

االستقر((( 

ابي ابن ا

اين االستواء:

شيخ الوها
 

من معاقّرراً: 
 

ناقض الش
رار !!!

ن العثيمني مق
!!! (((!!! 

تن .28
باالستقر

 ابن
! الّسلف



  
 

!!  
( !!! 

 

!! يس ببعيد
!!!)))  غيره

سريه بذلك لي
ال يحتمل((
وإن كان تفس

((هو الـمعىن 

137 

و !!!))) رار
عرش، هذا ه

تواء باالستقر
 عال على الع

 راً:
 نفسر االست
لى العرش":

لعثيمني مقّرر
ألحوط أالّ 
ىن "استوى عل

 ابن ال
(((ا )1(
معىن )2(



 

 

ي تقرير 

طة: سعة 

لشيخ في

ل شيء إحاط

عزيز آل ا

ه حميط بكّل

ن عبد الع

 اهللا سبحانه
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 صالح بن
! 

 آل الشيخ:

 الوهابّية 
لـخالق !!
ن عبد العزيز

!! 

ير مشايخ
في حّق ا 

ابّية صاحل بن
! ومشول )))

ناقض كبير
ة بالّذات
مشايخ الوها

!!!) ذات((

تن .29
اإلحاطة

 كبري م
((وقدرة و



  

 

ىل بعض 

 

قد يتبادر إىل
((( !!! 
زله ويقّرر: ق

!!! العلماء 
خ ينقض غز

 نفاها(((ه: 
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زيز آل الشيخ
وهذ !!!))) 
بن عبد العزي
 حاطة ذات

هابّية صاحل ب
إح(((هللا هي: 

مشايخ الوها
أّن إحاطة اهللا

  كبري
األذهان أ



 

 

 !!!ت 

ن 

ي الصِّفات

 أي نقطة من

فيأويل التَّ  

اه العبد في

إثبات ة و 

تجا(((  -ل
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ة اإلحاطة

عز وجل -هللا 

 تقرير صفة

لقبلة؛ ألن اهللا
!!   

لباني في 

لبصق جتاه ال
!!!!!)))  بد

ناقض األل

: ال جيوز الين
كان هذا العبد

تن .30
 أّوًال:
 األلباين

األرض كا



 

 

(( !!!  !!!)) جهات
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من كل الج  (((طة كّلية  ين: اهللا ُحميطط بالعاَمل إحا  األلباين
  



 
 

ّتأويل يف 
 ه وقدرته

هو من: 

له يف ذّم الّت
 وَسَعة علمه

: وه!"حقيق

 يتنّكر ألصل
اطة عظمته 

 مجاعة "الـّتح
!     

 الّطحاويّة،
إحا  وتعاىل:

 تعليق مع 
!!))) !!! ًا
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للعقيدة زعزم
يف حّقه تبارك

 ويقّرر يف 
ّد منه أحيانًا

لـحنفي الـمز
ة اإلحاطة يف

ن أيب العّز،
 مع أنّه ال بد

مي الّشارح ا
راد من صفة

ن تأويل ابن
مه الّشارح،

يب العّز الّتيمي
، ويقّرر: الـمر

ين يستحسن
ينقمل الذي 

  ثانياً:
 ابن أيب

الّصفات،
!!!  
 األلباين

الّتأويل(((



 

 

س فوقه 

 

فليس )))!!!  خلقه بَذاتِهِ 
 
 

عالي على خ
 شيء !!! 

 !!! القيِّم؟
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الع(((  هو:
فليس دونه  

من ابن طير 

بارك وتعاىل
!!!))) ِبَذاتِهِ 

صريح الـخط

: كما أنه تب
الباطُن ِب((( 

خرَّج هذا التَّص

م:ابن القيِّ  :
هو سبحانه: 
 أساس يتخر

ملحوظة:
شيء، فه
فعلى أّي



 

 

عن اهللا 

 نفى عنه

ال ينفون ع

ال تُن(((هللا و

ل السنة ال

ة ال تثبت هللا

ولة: "أهل

نة والـجماعة
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حقيق مقو

ند أهل السن

لفّية في تح

 الّسمع) عن
!!! 

عياء الّسل
فسه" !!!

(=جارحة )
ّسمع بذلك 

ناقض أدع
فاه عن نف

  لعثيمين:
)))!!! ُألذن

عدم ورود الّس

تن .31
إالّ ما نف

 

 ابن ا
األ((( )1

لع )))!!!



 

 

 ضحك 
سنانًا أو 

ك اهللا هو:
هللا فًما أو أس

ويقّرر: ضحك
 نقول: إّن هللا

"، و!!! هللا 
ال يجوز أن
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بات األذن 
ال((( ه ألنّنا:

ته حول "إثب
ميكن أن منثّله

يناقض قاعد
وال مي!!! الله 

 (!!! 

ينخ الوهايب 
يليق جبال!! 
)))!!! ذلك

الشَّيخ )2
!حقيقّي 
ما أشبه ذ



 

 

ّصماخ!!! 
ن أقوال: 
ن نفسه 

دقة!!! والّص
 بل هو من
ال ما نفاه عن

م!!! والـحد
،!!!))) عة

ن عن اهللا إال

 عن الـجسم
سنة والـجماع

ال ينفون((( 
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 تنزيه اهللا 
ب أهل السن
فأهل السنة:

  !!! 

صابوين يقّرر:
س بمذهب

، ف!!!))) هم
 !!!))) سّلم

ه على الص
ليس(((رة!!!: 

ذموم وتكّلفه
 اهللا عليه وس

رّده يفباز: 
!! والـحنجرة
لكالم الـمذ
رسوله صلى 

 بن باا
والّلسان!

أهل ا(((
ر أو نفاه



  

 

من ((( هللا:  الّتشبيه الباطل للـخالقق 
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!!!و..اخل!! !واألضراس! !!سبة الّلسان
!! 

يعترب نس ي:
!!!!!)))  ق

 األلباني
بالـمخلوق



  

 

 !!!  

 

 ت !!!

!!!)))  َضالٌ 
ي الّصفات

َكاِفٌر ض((( 
لظّاهر في
ضالٌل، فهو:
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ر القول با
كفٌر وضقرآن  
ن في تقرير
 أّن ظاهر الق

ن العثيمين
ر: من اعتقد

ناقض ابن
لعثيمني يقّرر

تن .32
 ابن ال



 

 

ظَاِهرُهفهذا:  أنَّ السََّماء ُمحيَطة  ، ف" السََّماءِ 
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ِفي مْنُتْم َمْن  "َءَأِمن يقول: 
 (((! !!! 

 إذا كان اهللا
!! ِهُر بَاِطلٌ 

عثيمني يقّر: 
الظّاِه((( هذا

 ابن الع
، و هبِاهللا



  

 

 حّمود 
عه ابن 

ستعراض  
!!، وأّن 

 

 الوهابّية 
جع مّتبعه

 ابن باز، باس
حانه وتعاىل !

يخ  مشا
لقّيم وترا

فيت الوهابّية 
تليق به سبح

في كبير
ت ابن ال

مفظه ذي قرّ 
تل !!!))) تّية
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 بين: نف
ن: إثبات

هّل كتابه الذ
معّية ذات((( 

((( !!! 

اتّية هللا"
 باز، وبين

ّتوجيري يسته
ني" يف إثباته 

!!!) ال حلوالً 

معّية الّذ
فتي ابن

ابّية ّمحود الّت
 "ابن العثيمني
 اختالطًا وال

ثبات "الم
ري والـمف

 ن!!!

مشايخ الوها
مردود عليه: 

ال يقتضي (

إث .33
الّتويجر
العثيمين

 كبري م
كالم الـمر

((ذلك: 



  

 

 يف حّقه 
 ،!!! طة

 ى عرشه

 

معّية ذاتّية" 
في الـمخالط
هللا مستٍو على

له بإثبات "م
مع نف  ذاتّية

ريره بأّن اهللا

لعثيمني" قول
عتقاد معّية 
اتّية، مع تقر
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على "ابن ال
اع ،!!!أبى 

ريره معّية ذا
    !!! ول

ّتوجيري يرّد 
ض شاء أم أ

تقر ،!!!بى 
عقيدة الـحلو

ابّية ّمحود الّت
الّتناقض  بـ:

ن شاء أم أ
ض القائلين بع

مشايخ الوها
لزمهعاىل، ويُ 

بين الّنقيضين
وافقة لبعض

 كبري م
تبارك وتع
الـجمع بي

الـمو ،!!!



 
 

، بكالم 
على ابن 
ّية ذاتّية، 
ن السّنة، 

تّيةلـمعّية الّذا
عيرّد و ، "!!!ر

 يف تقرير معّي
رآن وال من

صرة قوله بال
يس له نظير
بن العثيمني 
ل ال من القر

ن العثيمني لنص
حمته ُقربًا لي
 تبعه عليه ا

عليه دليل س
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احتجاج ابن
ورح ين بذاته

وتعاىل والذي
 الـخلق ليس

    

وجيري ينقل 
ن الـُمحسنين
حّقه تبارك وت
ت الـحق من 

 !!! (((!!!

ّمحود الّتوبّية 
قريٌب من -هللا

بالّذات يف ح
قرب ذات((

كائًنا من كان

مشايخ الوها
اهللا- "فهو : 

قاده القرب 
((  حاصله:

ردود عليه كا

 كبري م
ابن القّيم
القّيم اعتق
ويقّرر ما 
وقائله مر



  

 

رمحَِتِه 

 

!!!))) ور تِهِ  ريٌب من الـُمححِسِنيَن ِبَذات
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اهللا قريه: (((
!!!   
تصر صواعقه
فوق مساواته 

ا جاء يف خمت
هو مع ذلك 

بن القّيم كما
 له َنِظري، وهو

 قول اب
قُربًا ليس 



 

 

عه ويؤّكد أّن القول بالـمععّية الّذاتّية يفيف حّقه 
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ني يعلن تراجع
!  
 ابن العثيمني

!!!))) !!! ل
الّتوجيري،رّد 

تلزم الـحلول
ّطالعه على ر

يست((( اىل:
 بعد اط

تبارك وتعا



  

 

  ،!!!
ز، 

)))!!! ذاتّية
و أي: ابن با

 مع عباده ذ
على يده هو

إّن معّية اهللا
ن قوله هذا 
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إ((( ب قوله:
" قد رجع عن

عثيمني بسبب
العثيمني" بن
ع على ابن الع
 يؤّكد بأّن "ا

ظهور الّتشنيع
هابّية ابن باز 

  !غريه

 بعد ظ
مفيت الوه
ومجاعة غري



  

 

يف كّل ) 

 

و اآلخر  
ة لبعض 

)))!!! ذاتّية

ابن القّيم هو
ك: الـموافقة

 مع عباده ذ

ن باز، فإّن ا
، وكذلكأبى!

ّن معّية اهللا

والـمفتي ابن
ن: شاء أم أ
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إ((( ُر قول:

 الّتويجري و
قيضينين النَّ 

وال أزال أُنِكُر
 !   

وهابّية حّمود
 والـجمع بي

ن: ما زلُت و
رى فيه ذكره

 مشايخ الو
مه: الّتناقض

   فتأّمل

عثيمني يعلن
ن جمالسي جر

حسب كبير
ثيمين، يلزمه

!، فبالـحلول

 ابن الع
جملس من

  
ح إضاءة:

كابن العث
القائلين ب

 



  
 

!! 

 ويعمل 

 

!!لسَّلفيَّة 
!!))) يفعل 

ء ان أدعيا
(((جارحة !

بينلَّ وعّز 
ى بمعنى: (
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ي حقِّه جلَّ
 تبارك وتعالى

))) في!!!
يد في حقِّه 

!الـجارحة 
ي وإثبات الي

ثبات (((ا
ميَّة الـحرَّاني

 

إث .34
 ابن تيم

  بها !!!
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 :نعم، معاني األعضاء واألدوات هي التي يفهمها الـجمهور من  ابن تيمّية مقّررًا ما حاصله
الّنصوص الواردة في حّقه جّل وعّز ومن غير إنكار منهم لها !!! وكونه جّل وعّز جسًما هو 

 !!! أقرب إلى الفطرة والعقول من كونه جّل وعال منّزًها عن ذلك
  

 الوثيقة:
ازي حيكي عن الـمجّسمة اعتقاد معاين األعضاء والـجوارح واألدوات يف حني أّن اإلمام الرَّ   )1

التي (=اجلوارح واألعضاء)  هذه الـمعانيواألركان يف حّقه جّل وعّز، ابن تيمّية يرّد عليه مقّرراً: 
هي التي تظهر للجمهور ويفهمونها من هذه الّنصوص من غير (=اخلطاب للرّازي):  حكيتها

  !!! إنكار منهم لها
  

  إضاءة: طبًعا!، ابن تيمّية مع الـجمهور وليس مع خصومهم!
  
من ابن تيمّية يرّد على الـمنّزهة الذين ينّزهون اهللا عن الـجسمّية والذين ينعتهم بالّنفاة، مقّرراً:   )2

الـمعلوم أّن كون الباري جّل وعّز جسًما هو أقرب إلى الفطرة والعقول من كونه سبحانه وتعالى 
 !!! ذلكمنّزًها عن 

  
  إضاءة: طبًعا!، ابن تيمّية ينتهج ما هو أقرب إلى الفطرة والعقول!
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، أركان{ ها ال تشابه  ولكّنها }ات أدوا، عضاء
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أع، أركان{هللا  هللا حاصله: 
! 
 باز يقّرر ما
!! مخلوقين

الوهابّية ابن 
الـم }أدوات

 مفيت ا
أ، أعضاء
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 تأّمل قول املفيت ابن باز:
، أعضاء، أركان{، فــ =الـمخلوقين" صفاتتشابه  أدواتوال  أعضاءوال  أركان"فليس له  )1(

 !"الّصفات"، كّلها عند ابن باز مرادفات لـ: }أدوات
تها لـما هو عند صفات الـمخلوقين" ال تشابه"ولكن نعم، له صفات  )2( ، نفي مشا

  الـمخلوقني!

"فليس له أركان وال : ابن باز ، تصبح عبارة)2(على الّالحق  )1(مبطابقة ما يف الّسياق الّسابق 
الـمخلوقين، ولكن نعم، له  }أدوات، أعضاء، أركان{أعضاء وال أدوات تشابه صفات

 !الـمخلوقين" }أدوات، أعضاء، أركان{ال تشابه صفات }أدوات، أعضاء، أركان{صفات

الـمخلوقين  }أدوات، أعضاء، أركان{ولكّنها ال تشابه  }أدوات، أعضاء، أركان{هللا  الّنتيجة:
!!!  

عند الـمخلوق: "أعضاء" و"أدوات"   "اليد" و"األصبع" و"القدم" في لغة العرب، هي إضاءة:
  و"جوارح"، وليست بصفات!، فتأّمل إقحام شعبان في رمضان!

   



 

 

!!!)))  ة دم الـمعروفة القد((( هي: قدم اهللا ه :
  !!!ضع 
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ز آل الشيخ
توصف بالوض

ن عبد العزيز
ها هي التي ت

ابّية صاحل بن
ألنّه  األداة)

مشايخ الوها
العضو، حة، 

 كبري م
(=الـجارح



 
 

عظم ((( (عظمة مبعىن  ، والع)))!!!   الجارحة(((
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(د هللا مبعىن   الشيخ الوهاايب عبد اهللا  الغنيمان اليد
!!!((( !!!

 إثبات
! الـحجم



  
 

معناها (( ((مل على:  وحتمل !!!))) ! د حقيقّية
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يد((( هي:  "يد اهللا": 
  
هابّية الفوزان

(((!!! !!! 
 مشايخ الوه

! في الّلغةف 
  كبري

الـمعروف



  
 

وّقف يف 

{: 

 يسّميه: 

وتعاىل وال يتو

} اليد،...اخل

 فقط !!!
على ما  }

حّقه تبارك و

الساق، جه،
((( !!!  

الق الّلفظ ف
جزء، البعض

!!  

يف ح }عض

الوج{حول = 
!!! جوارح(

: حتاشي إطال
الج{ لفظ=

!!!))) !! حة
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اجلزء، البع{=

ن العثيمني ح
(((أي:  "َزاءٌ 

أي هللا تعالى"
قط إطالق 

الـجارح: (((

طالق لفظ=
!!!   

خ الوهايب ابن
َبـَْعاٌض وَأجَز
ي جانب اهللا
 يتحاشى فق
راد الـمعنى:

اشى فقط إط
!!!))) ارحة

ل تقرير الشيخ
َأبالّنسبة لنا 

التَّبعيض في 
ن العثيمين 
توّقف في إير

عثيمني يتحا
الـجا((( عىن:
تأّمل :1قم 
مسمَّاها ب ي

 حاشى كلمة
): ابن2 و(

 اهللا"، وال يتو

 ابن الع
إيراد الـمعىن
الوثيقة رق

التي" )1(
نتح" )2(

)1من (
"صفات 



  
 

 فعالً  وال
 ولكن !

و معًنى ست
!! لمخلوق

ليس((( واليد
لل بالّنسبة ء

 والّساق ني
واألجزاء ض

166 

والعني الوجه: 
األبعاض نظير

:حاصله ما 
 هي بل ،!
   

يقّرر عثيمني
!! وتعاىل ك
!!!  فقط ظ

  :2قم 
الع ابن وهايب

تبارك حّقه يف
الّلفظ إطالق 

الوثيقة رق
الو الشيخ
يف !!!)))
 يتحاشى
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   :3الوثيقة رقم 
  يف شرحه على نونّية ابن القّيم، الشيخ الوهايب ابن العثيمني يصرّح مبا حاصله: 

 
نفي مطلق ذي جثمان":  أعضاءبقوله: "يتقّدس الّرمحن...وعن  -ابن القّيم- لـم يُرد الّناظم )1(

  !!! األعضاء عن اهللا
  
: قبولها لالنفصال عن بالّنسبة لإلنسانوإنّما أراد فقط، نفي خصائص هذه األعضاء  )2(

  !!! الـجسم
 

  !!! ابن القّيم يثبت هللا أعضاء ولكّنها ال تقبل االنفصال فقط: )2(و  )1(من 



  

 
168 



  
 

ل السنَّة 
))) التي 

اتِّفاق أهلله 
)!!! اليد(((
عسقالين نقل
 بالـجارحة (

بن حجر الع
إن أريد له:
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ى الـحافظ ا
قبه مبا حاصل

 

ربَّاك يردُّ على
ن اهللا، ويتعقَّ

!!!يه باطل 

د الرَّمحن الرب
 الـجارحة عن
هذا حق ونفي

 الوهَّايب عبد
ة على نفي 
 بها آدم فهذ

 الشَّيخ
والـجماعة
خلق اهللا 



  

 

! 
دادي ما 
فظ هذا 

!!واألعضاء 
خطيب البغد

بحفيوصي: 

واألدوات وا
 احلافظ الـخ

، بل ويلخ"
  !!! ها

ن الـجوارح و
ناقًال عن ت

و..ا ألدوات
الستقامة عليه
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جّل وعال عن
فاتفي الصِّ 
األو  جوارح

 الهداية واال

يه الـمولى ج
ول مذهبه 
الجق به من 

مفتاح  ألنّه 

ي تقرير تنزي
يهدم أصوا 

 عّما ال يليق
ي الصفات 

ض األلباني في
ين حيتفي مبا

"تنزيه اهللا  
من الكالم في

 تناقض
األلباين  )1

حاصله: 
األصل من

     



 

 

 وغيرها 
ويل عليه 
بعيد أن 

      

عن الجوارح
ذا وال الّتعوي
رعة وليس بب

 (((!!! !!! 

حاوية هللا ع
فات إلى هذ
همة الـمختر
 ائًنا من كان

العقيدة الّطح
االلتف(((حلق 

جملة الـموه
على قائله كا

171 

يه صاحب ا
ي لطالب احل
كلمات الـمج
طل مردود ع

تنزيهنع على 
له: ال ينبغي
ثل هذه الك
ى كلٍّ فالباط

عليق ابن ما
، مبا حاصلة

حاوي عن مث
س عليه، وعلى

ين حيتفي بتع
ت الجسمّية
 أغنى الّطح
ك مدسوس

األلباين  )2
من سمات
وما كان 

يكون ذلك
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" َعِقيَدِة أهِل السُّنَِّة َوالَجَماَعِة  بـََيانِ "هذا ِذْكُر قال اإلمام الّطحاوي يف مستهّل عقيدته:  إضاءة:
كما هو معلوم، فهذا يعين بالضرورة بطالن كّل هذه   الكشف واإلظهارهو  البيانوإذا كان 

االّدعاءات الباطلة والّتلبيسات العاطلة ألدعياء السلفّية والوهابّية حول عقيدة هذا اإلمام الـهمام،  
: مبهم وجممل حيتمل احلق والباطل!!!، ليس من ألفاظ أهل السنة - الّطحاوي-كقوهلم: كالمه 

  !!!...واخل!!! واجلماعة
  
ام أو...يف تنزيه اهللا عن األعضاء واألدوات وغريها من اجلوارح ومسات فيقا ل هلم: أين اإل

اجلسمّية؟!!!َأَو أصبح لفظ اجلارحة أو العضو أو األداة أو...اخل حيتمل معىن صحيحا يف حقه تبارك 
، ففّصلتم ما وتعاىل؟!!!أفال ذكرمتوه إن كنتم صادقني؟!!! ّمث: هّال أقمتهم الّدليل على صّحة دعواكم

مه عوض االكتفاء بإطالق الكالم بال زمام وال  تّدعون بأّن الّرجل أمجله وبّينتم ما تّدعون بأنّه أ
مه مببهم   -من باب التنّزل-خطام بل وعّقبتم  على ما تّدعون بأنّه أمجله مبجمل فاسد وعلى ما أ

  !!!، فوقعتم في أكثر مما تعيبون عليه الّرجلكاسد!!!
  
  
  
  
  
  

  



  
 

! وعقيدة ممشايخه: التـَّي !!! ـْيِميَّة
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أللباني يهدمم عقيدته !! اء السَّلفيَّة"  حدِّث أدعياء محد" )3



  

 

 (((!!! 

 

 ّمن القعود
!!! 

يتضّم(((ش 
! السَّلفيَّة 

ء على العرش
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ن أدعياء 
ربّاك: االستواء

بينعود))) 
ن ناصر الّرب

 !!!ك 

عقيدة القع
بد الرمحن بن
ّية مشعر بذلك

ثبات (((ع
 الوهايب عبد
الم ابن تيمّية

إث .35
 الشيخ

وسياق كال
 



  

 

ل: هذه 

ّسمة هو 
 وسّلم، 

 !لعرش"

 

عثيمين يقول

على الـمجس
هللا عليه وآله

الععلى  معه 

ابي ابن الع

هل السنة ع
ى صلى اهللا
ن "يُـجلسه 

لّشيخ الوّها

حّل إنكار أه
ك للمصطفى
ى العرش" وأ

175 

وال!!!)))  
 

عثيمين فمح
 ثبوت ذلك
هللا نبّيه على

 القعود هللا
 !!! (((!!!

على ابن الع
س إمكانية
: "يُـجلس ا

عقيدة (((
لففيها السَّ 

س الـمسألة ع
عود هللا" وليس
ن اعتقاد أن

لقّيم يثبت:
اختلف في(((

تأّمل التباس
 لعقيدة القع
ون عظيم بين

 ابن ال
مسألة: (
إضاءة: ت
"إثباتهم 
فهناك بو
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يستنكر عقي( يدة القعود !!! !!!)))  ((( األلباين   الشيخ



  

 

 أدعياء 

خ 

بين ))) 

، كبري مشايخ

)عرش !!!

،ةيَّ فارينِ ة السَّ 

ل في الع

 على العقيدة

177 

 والـحلول

كب الّدرّية" 
   عن: 

نمكُّ  والتَّ 

وسوم "الكواك
مانع ينزّه اهللا 

ةالـمماسَّ (

يف شرحه الـمو
د العزيز بن م

  ش
  رش 
 رش

((( ثبات
 !!!ة 

يف :1ة رقم 
حممد بن عبد
ماسَّة للعرش
كُّن في العر

في العرُلول 

إث .36
السَّلفيَّة

 الوثيقة
الوهابّية حم

المـم )1(
التََّمك )2(
الـحل )3(



  

 

 مانع هللا 
 أحد 

 ((!!! 

تنزيه ابن  له:
لم يذكره ، 

)!!! عالـمين

ّرر ما حاصله
!!! ُمخترعٌ  

صدٍق في الع

حمان يرّد ويقر
!!!،  مبتدعٌ (

 لهم قدم ص

178 

مان بن سحم
((( قوٌل:، ش

ئّمتها الذين

الوهابّية سليم
ل في العرش

أئ!!!، و  ألّمة

كبري مشايخ 
الـحلولو  ّكن

سلف هذه األ

ك :2ة رقم 
الّتمّكو  ماّسة

العلم من س

 الوثيقة
الـمم عن:

من أهل 



 

 على رّد  
لـمماّسة 

  

ن مانع يرّد 
ه اهللا عن ا

بد العزيز بن
 مسألة تنّزه

محمد بن عب
 عليه، في

179 

ة مخ الوهابيَّ 
ن الّنجدي

كبير مشايخ
 بن سحمان

!!  

ك :7و،3،4
ة سليمانبيَّ 

في العرش !

5،6ة رقم 
الوهابيَّ شايخ 

في والـحلول 

 الوثيقة
كبير مش
والتمّكن 
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 عثمان 
 تيمّية يف 
تنزيه اهللا 
هللا خلق 
 شه بذاته
  الكلمة

 

 عمرو بن
قله عنه ابن 

ت(((لقول بـ: 
اهللا(((ألنَّ:  

ٍو على عرش
 ننفي هذه

( !!! 

 على قول
َق ِبِه" كما نق
عدم جواز الق

،يمان الـمكّ 
مستٍووألنّه  

 يسوغ أن
))!!! سيس

 يف شرحه
سٍم أو ُيَالِصَق
صله: األشبه ع
مرو بن عثم
أللواح بيده
ظاهرها فال
ف أثبت الـمس

182 

 آل الشيخ
و يُـَمازَِج ِجبس
عوار ما حاص
 يف كالم عم
كتب في األ
شياء على ظ
 أئّمة السلف

عبد العزيز 
حـلَّ ِجبسٍم أو
 مكشوفة الع

كما جاء   )
كوألنه:  يده

ء هذه األش
بعض (((و 

صاحل بن ع
أن يـَِح –هللا 

رر يف فلسفة 
!!!))) جسام

خلق آدم بي
بقا(((على: 

سم) !!!)))،
  !!!  م

 الوهايب ص
اهللا – وتَقدَّس

ـحموية، يقّرر
الصقة باألج

خوألنّه:  ديه
وهذا يدّل ع
قة اهللا بجس
 من الّتجسيم

 الشيخ
الـمّكي:"
عقيدته الـ
عن المال
الجنة بيد

و !!!)))
(=مالصق
نعوذ باهللا



  
 

س لهم 

 

دَّعي بأنَّه ليس

  كان !!!

سة !!! ويدَّ

 تجويز وإمك

ى بدون مما

و الّنفي فرع

183 

 اهللا استوى
 سة !!!

ي اإلثبات أو

ن قال بأن
و بدون مماس
 التوّقف في

تخطئة من :ر
 بمماسة أو
ى عاقل أنَّ

عثيمني يقرِّر
ي أن يقولوا:
ال يخفى على

 ابن الع
الـحق في

ال إضاءة:



  

 

 كّل هذا 

 

ألنَّ ك !!!تًا  لـمماسة ال ننفًيا وال إثباًت

184 

وضوا في الـ
!!! 

  
  

هابيَّة لم يخو
طان !لمن س

أئمَّة الوه :ن 
زل اهللا بها م

ن يدَّعي بأنَّ 
ع التي ما أنز

 الفوزان
من البدع

  

 



 

 
 

 ا !!!

  
  

  

!!!))) نفيها

!!!))) !!! ل

 ال يجوز(((

االتِّصال((( 

و( ماسة !!!

 لباري عن:ا

185 

 إثبات الـمم

اتنزيه !!))) 

 
!!!)))  جوز

! يستحسن

 :السَّلفيَّة"
ال يجأنَّه: (((

(((و زله !!!

ث أدعياء ا
ني يدَّعي بأ

ين ينقض غز

 ِّمحد"
األلبا  )1

األلباين  )2
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 : من تناقضات التيمّية فيالثانيالقسم 
  العملّية مسائل ـال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

صالة ي 
قد يُقال 
 ما ثبوت

 رسول نا
ح لنفسه 

  حكم:

 

!!  
م القرآن في
مه اهللا...فق

ث فرض على
سّيدنا عن رد

ر كيف يبيح
أ بنفسك وا

!!! ))ة

!ة الوهابّية 
بعد ختمالة 

م أحمد رحم
وع، !!!دة ؟
ير َلم صالة

فله ثّم انظر
، فاقرأ!!!ره 

 عملّية
الصالة خل

يه بفعل أئّمة
في الصال 

سّيدنا اإلمام
دة في العبا

الص داخل يء
 الوثيقة أسف
اته على غير

187 

مسائل العم
داخ لقرآن

سنة، يعّزز رأي
عاءؤون الدّ 

 إّال قول لس
ى هذه الزياد

شي إحداث
قوله في ل

ّنع الفعل ذا

مـالة في يَّ م 
الق ختم اء

لكتاب والس
قرؤف كانوا ي

شيخ الّلهّم
على والسّنة 
إ السلف من
، فتأّمل!!!؟ 

في حين يشّن

يمِ يْ ضات التـَّ 
بدعا إلتيان

ال دليل من ال
 بأّن السلف
فقر دليل الش

الكتاب من 
م ألحدٍ  جوز

وسّلم وآله 
 العبادات ف

من تناقض
اإلحكم ((

بال  ابن باز
عم الشيخ 

ف ، ومع!!! 
 الّدليل أين
َيج هل :قال
 عليه اهللا ى

 القياس في

   . ت
1. )
 
الشيخ •

يزع أّوًال:
 التراويح
أللشيخ: 
، يُقتقول
صلى اهللا

استعمال



  

 

 الشريف
مشايخ =

خ نفسه 
ث كيفّية 

ا النبوي ولد
(= عوةالدَّ  ة

  خ)

ض فهم الشيخ
حكيم إحداث

 ل

موـال مسألة 
أئمة((( ألنّ 

فتوى الشيخ

سلف يناقض
ُمشّرع الحكـ
، فتأّمل!!!؟

في يدندن ا
أل ستحبم 
فلتكملة الل 

عل بعض الس
ـألحٍد غير ال
صٍّ شرعيٍّ ؟
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كماالشريفة  
الصالة في 

(تأّمل !!!)) 

الحتجاج بفعل
هل َيجوز أل

الة) بدون نص

ا السنة وأ ب
 القرآن ختم

))!!! نكير 

خ ابن باز اال
توقيف"، فه
 داخل الصال

الكتاب من 
خ دعاء :ّرر

ونه من دون

حاولة الشيخ
العبادة التي 

 كيفّية معّينة 

بعينه  دليل 
يقّرالشيخ  ،
يفعلو اكانو  

ُمحلحوظة: 
 "األصل في
دة (=زيادة ك

بال ثانياً:
،الخ...و

)ةالوهابيَّ 
  

  
 مل

للقاعدة 
في العباد



 

 

أنس  ادن
عل هذا 
كما فعل 

 بدعة كل
 ،)وهابيَّة

 

فعل سّيدلى 
بأّن فعيقّرر 
(=ك لصالة
وكل بدعة دثة

الو(= السنة

عتمد علن ا
 الصالة، وي

ّية داخل الص
حدمُ  كل(=
 علماء ألن

يرّد على من 
ختم داخل 
إحداث كيفي

( ُمحدث مر
أل يه بالبدعة
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 عنده بدعة
بدعاء الخ 

اس فعله بإ
أمر الصالة ي
علي الحكم 

 

لبا مفهوم مع
اإلتياناب 
جوز قياال يَ 
في القرآن م

أحب  ال(((

م ماشياً تَ  ين
استحباكم ب

ج الصالة فال
ختم دعاء ف

(يخ يقول: 
 !!!  

 ابن العثيمي
للحكهللا عنه 

ي كان خارج
، !!!بن باز)

الشيولكن  
!!!))) فيه ن

الشيخ •
رضي اهللا
الصحابي
الشيخ اب
،)ضاللة

ُمختلفون
  



  

 

 ختم عاء
 بعد نعيّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

دع بأنّ  ريقرّ 
مع دعاء تزام

ي" والنور ى
التز بأن عيفة

الهدى سلسلة
الضع سلسلته

!  
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س" أشرطة ن
س في ويقول
!! ضاللة عة

من 19 رقم
و ،!!! ضاللة

بدع خارجها،

ر الشريط ي
ض بدعة الة،

خ أو لصالة

في األلباني 
الصال اخل
ال داخل رآن

الشيخ •
د القرآن
القر ختم

  



  

 

الث األذان ي ثاني  و في يكونوع  المشرو ويب

191 

!!! 

التثوي: إلفتاء

 ))الفجر 

الوهابّية) لإل

 أذان في 

(=سعوديّة 
!!! (((!!  

 التثويب((

السة الّدائمة 
! األّولفي 

2. )
 
الّلجنة •

فليس (((
  

  
  
  
  
  



  

  

 

 مشروع 

 ضاللة ة

 غير هو ّول

بدعة: (((هو

األّو وفي ر،

ه الثاني وفي

الفجر من ني

وف الفجر، ن
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الثاني األذان 

من لاألوّ  ن

 في يكون ب
 

األذا في ون

التثويب: ين
(((!! !!!  

يكو لتثويب

 ابن العثيمي
! ضاللة عة

ا: األلباني 
!!  

الشيخ •
بدع= (((

الشيخ •
! (((!!!



  

 

ح ،)))!!! ة وإن حتى باطلة جماعة الج صالة ي
!  
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 !!! ))ف

في الصف ف
!!! فيه طف

الصف ف

خلف منفرد
ليصط لصف

خلف منفرد

الـم صالة(((
ا في فرجة د

الم صالة((

(: باز ابنخ 
المنفرد هذا

3. )
  
الشيخ •
ه جديَ  لم

  

  
  
  
  



  

 

مكيتوفر  لم  في كاناً   صحيحة ف إذا ،)))!!!
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الصف خلف خ المنفرد الة صال(((: ين العثيمي ابن 
  

الشيخ •
! الصف

  

  
  
  
  
  
  



  

 

الصف يتمّ  ن وإذا ف، أن الجماعة 
 (((!!!  

 صالة في ف
)!!! بطالنها
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الصف خلف
بب القول عقل

خ المنفرد ى
يُعق وال((( حة

على يتوجب
صحيح الته

يت: األلبانيخ 
فصال ذلك يه

الشيخ •
علي تعّذر

  

  
  

  
  
  
  
  
  



  

 

 مع آلن
 لاألوّ  ن

ا زال قد ،
األذان زيادة

الجمعة، يوم
فز وعليه الة،

 
يو األّول ان

الصال وقت
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  !!!عة)) 
األذ حدث

و دخول عن
! (((!!!  

الجمعة الة
أ ألجله ذي

ع المصّلين 
!! ضاللة عة

لصال لألوَّ 
الذ لسبب ا

 لتبليغ وت
بدع((( سّوغ،

األ ((األذان
خ األلباني: 

الصو كّبرات
المسو هذا ء

4. )
الشيخ •

مك وجود
انتفاء بعد
  

  



 

 

بعض ((( دعة ضاللة هو قول ( بد الجمعة م
 !!!  
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يوم األّول ن
)))!!! نّيون

األذان بأّن 
 سلفّيون سن

مين: القول
يّدعون أنّهم 

خ ابن العثيم
قين الذين يد

   

الشيخ •
الـُمتحذلق

  

 
 

 
  
  



 

 

س بدعة  سنة وليس((( ( الجمعة وم يو األّول ن
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األذا :إلفتاء ة الّدائمة السسعوديّة (=الوهابّية) لإل
!! (((!!!  

الّلجنة •
!! ضاللة

  

 



  

 

 يُقّرر سنة

!!  

والس كتاب

!))) !!! وع

الك من خاص

( !!! 

مشرو((( الة

خ دليل وبال
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))الصالة 

الصال في وة

و باز، ابن خ
  !!! الة

في لتالوة

التالو سجود

الشيخ حذوَ 
الصال في وة

ال لسجدة

سعند  تكبير

ح يحذو مين
التالو سجود

ل التكبير((

الت :باز ابن 

العثيمي ابن خ
لس التكبير ة

5. )
 
الشيخ• 
  

  
الشيخ• 

مشروعية



 

 

 

!!! ضاللة ة  !))) !!! بدعة(((= ع
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مشروع غير  التالوة، جود لسج لتكبير ال: األلباني  الشيخ• 



 

  
 

!!!  

!! 

 )))!!! اللة

! باألصابع 

ضال بدعة=(

201 

 لى التسبيح

((( ـمسبحة

!! 

ولواألَ  )))!!

بالـم للتسبيح

! ))سبحة
 

! بدعة ست

 الشرع في 

الس حكم((
 :باز ابن 

ليس السبحة

 أصال أعلم

6. )
الشيخ •

((( أّوًال:

أ ال ثانياً:



  

 

 

ضال بدعة((( )))!!! اللة  !!! 

! (((!!!  

( وجل عز هللا

!! بالكفرة 

202 

اهللا لذكر يلة

تشبُّهو  حرَّمة

كوسي سبحة

ُمح بدعة حة

المس ستعمال

السبح(((: د

اس: الفوزان 

زيد أبو بكر 

الشيخ •

الشيخ •



  

 

 

  

  

 !!! (((!!! 
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 !!! (((!!! 

 دينية بدعة

 ضاللة دعة

 ليست حة

بد السبحة((

السبح(((: ين

(: األلباني 

العثيمينابن  

الشيخ •

الشيخ •



  

  

 

ة االلكترونية  ة)

 

على الشبكة

 !!! (((!!!

ع الرسمي ع

الجواز فيها
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(الموقع !!! 

ف واألصل ية

   تاء:

 )))!!! جائز

العادي األمور

سعودية لإلفت
ج بالسبحة ح

ا من لسبحة

 الّدائمة الس
التسبيح عد

الس استخدام(

الّلجنة •
ع((( أّوًال:

((( ثانياًّ:



  

 

وقع الرسميي للشيخ  (المو !!! ) ))!!! الذكر
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جوز يَ ((( ن: استعمال السسبحة في ا
  رونية)

 ابن جبرين
شبكة االلكتر

 

الشيخ •
على الشب

  

  
 

  
  
  
  
  
  



  

  

 

!  

!!! (((  

!!!))) !!! ة
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!!! ستحب

ضاللة بدعة

 !!! 

مس أمر((( زية

ب((( التعزية 

 ))التعزية 
التعزي جالس

جالسمَ : ين

 جالسمَ ((
مج: باز ابن 

العثيمين ابن 

7. )
الشيخ •

الشيخ• 



  

 

 ويدعون
 ذلك ي

 المعزون م
في ونصائح 
 

ليقصدهم م
 مواعظ اء

!!! (((!!! 

أحدهم نزل
إلقا من نع
 باآلخرة كير
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من في صابين
مان وال((( 

والتذكي موت

المصا لوس
واالحتساب
للم الستعداد

جل نرى ن:
و بالصبر م
واال الصبر ى

خ ابن جبرين
ويوصونهم 
على تحث ع

الشيخ •
ألمواتهم
االجتماع



  

 

!!!))) ! اللة  !! ضال بدعة(( (( التعزية س
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جالسمَ : عها" ي "أحكام الجلجنائز وبدعه في األلباني  الشيخ• 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

  

 اهللا سول

 !!! (((!!! 

رس حديث ر

 قبضة على 

لظاهر خالف

 !!! ))ة

 زاد ولو حية

مخ((( للحية

209 

اللحية من
حاللّ  من يء

الل من قبضة

م القبضة 
شي قص عدم

الق على زاد 
 ((!!!  

على زاد 
عالواجب ((

ما قص: ين
))!!! سلم و 

ما إعفاء((
((: باز ابن 

العثيمين ابن 
آله و  عليه هللا

8. )
الشيخ• 

الشيخ• 
اهللا صلى



  

  

 

   !!! (((!!! 

((( !!!  

 والندملتوبة 

!!!) ضاللة 

صية وعليه ال

 بدعة((( ة،
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اقع في معص

اللحية من ة

صر للحيته وا

القبضة على 

الـمقّص((( :

 زاد ما عفاء

جبرين ابن 

إع: األلباني 

الشيخ• 

الشيخ• 



  

  

 

 (!!!  

 (!!!  

)))!!! لبعث

)!!!)) ألخير

ال إنكار ونها
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)) !!!خير
األ مثواه إلى

ومضمو جوز

األخ مثواه 
إ انتقل مقولة

َيج ال حرام ة

 إلى نتقل
بم بأس ال((

هذه المقولة

ان: مقولة((
: ((باز ابن 

ه(((: عثيمين

9. )
الشيخ• 

الع ابن• 



  

 

ألق وما ألقل بين قاها األ على ظي لفظ كفر(((
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( "األخير ه مثواه إلى ل
!!  

انتقل" مقولة 
!!))) !!! د

: األلبانيخ 
ملحد كافر ال

 
 
 

الشيخ• 
إال الناس

  

  
  
 
 
 
 

  
  
  



 

 

))) !!! ب

 (((!!!  

الصواب لى

!!! طّيبة ئد

إ أقرب جد

فوا وفيه عة

المسج في ب

213 

!!! ))جد
ببد ليس(((

المحراب ب

الـمسج في
( الـمسجد ي

باستحباب ول

ف محراب
في ـمحراب

القو(((: مين

الـم حكم((
الـم: باز ابن 

العثيمابن  خ

10. )
الشيخ• 

الشيخ  •
!!!  



 

 

)))!!! ضاللة  !!! 
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ض بدعة(((  في محرابـل مسجدـال ي ال: األلباني  الشيخ• 
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 (((!!!  
 

)!!! القضاء

 (((!!!  

!!! !!!))؟
ا ويوجب وم

)!!! الصوم 
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؟ الصيام 
الصو يبطل(

 يبطل((( ان

مبطالت 
((( رمضان ي

رمضا في اء

من ستمناء
في الستمناء

االستمنا: ين

االس هل((
اال: باز ابن 

العثيمين ابن 

11. )
الشيخ• 

الشيخ• 



 

  

 

!))) !!! ضاء  !! القض يوجب وي الصوم ل

 (!!!   
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يبطل إثم((( 

!!!))) صوم

رمضان في 

الص يبطل ال(

االستمناء: 

(( الستمناء

جبرين ابن 

اال: األلباني 

الشيخ• 

الشيخ• 



  

 

درجات، 
جنة على 

لى ثالث د
لرسمي للج

! 
ت المنبر عل

(الموقع ا !

!!! جات))
قصر درجات

 !!! (((!!!
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الث درج
ول بسنيَّة ق
 على الناس

نبر على ثال
لإلفتاء: القو
 والتشويش 

رجات المن
=الوهابية) 
ليس بسنة 

 

((قصر درج
(=ة الدائمة 

ن بـما للتسنّ 
االلكترونية)

12. )
اللجنة• 

التمن (((
الشبكة ا

 



  

  

 

 االبتداع

 بدعة(((

 باب من س

( عليها يادة

ليس((( رجها

والزي أكثر، 

در بكثرة ؤها

 ال درجات،
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وإعالؤه نابر

د ثالث ذا 

المن رفع: ي
 

يكون أن ر

الجزائري جابر
!!! (((!!! 

للمنبر ينبغي

ج بكر أبو 
 شيء في ن

ي: األلباني خ
!!! (((!!  

الشيخ• 
الدين في

الشيخ• 
!! ضاللة



  

  
 

 األكبر 

 !!!  

الحدثين ن

))) !!! ضئ

من طهارة ى

متوض طاهر و

!! 

على إال سلم

وهو إال رآن

220 

! !!!))؟ ة
للمس صحف

القر َيمس ن

طهارة على
المص مس ز

أ ألحدٍ  جوز

ع صحف
َيجوز ال((( 

  

َيج ال(((: ين

المص مس((
: باز ابن خ
 !!! (((!!!

العثيمين ابن 

13. )
الشيخ• 

واألصغر

الشيخ• 



  

 

 

 األصغر 

 ((!!!  

 الحدثين ن

))!!! ألصغر

من طاهر و

األ أو ألكبر

هو َمن إال 

ا الحدث ى

221 

القرآن مس

على كان من

َيم أن جوز

مم القرآن س

َيج ال(((: ن
 

مس َيجوز((

جبرين ابن خ
!!! (((!!! 

(: األلباني 

الشيخ• 
 واألكبر

الشيخ• 



 

 

)!!! وشربه   !!! ))) وغسله رآن

222 

 !!! ))ه

القر كتابة وز

وشربه سله

َيجو: (((تاء

وغس قرآن

لإلفتسعودية 

الق كتابة((

الس الدائمة 

 

14. )
 
اللجنة• 
  

 
 
 

  



 

 

!!!)))اللة  وفق (= ضال بدعة(((
  !!!) س

 وشربه سله
كرئيس باز ن

223 

وغس القرآن 
ابن الشيخ ر

 كتابة:  فتاء
حضور تأّمل

لإلفت سعودية
ت!!! ( )لقوم

الس الدائمة 
بدعة عند ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللجنة• 
الب مفهوم
 

  



  

  

 

األجر أخذ ي على جرة في حرج ال

 !!!  

 

ال(((: ن باز

))) !!! قرآن
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!!! ))رآن
ة الشيخ ابن

القر تعليم ى

القر تعليم 
برئاسة إلفتاء

  

على األجرة ز

 على جرة
لإللسعودية 

 !!!  (((!!!

(((تجوز: ين

األج أخذ((
الس الدائمة ة

 للناس رآن

العثيمين ابن 

15. )
اللجنة• 

القر تعليم

الشيخ• 



  

 

)!!! القرآن   !!!))) 
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أ جوزيَ  ((ال األجرة أخذ تعليم على  (: األلباني  الشيخ• 
  

  
  
  
  
  
  



  

  

 

!))) !!! رقه  !!

 ((!!!  

بمجموع طر

)!!!ضاللة) 

ح صحيح ب

(=بدعة ض ة

226 

صالة التسبيح

غير مشروعة

!!! 

 الوارد في ص

التسبيح غة 

تسبيح)) 
الحديث ((

صال((( ين:

((صالة الت
(: األلباني 

 ابن العثيمين

16. )
الشيخ• 

الشيخ •



  

 

ن صححه  األلباني  حتى وإن(((
!!((( !!!  

( : ابن باز
!  أو السنة

227 

سة الشيخ 
في الكتاب 

برئاس إلفتاء
وال أصل له ف

لإل السعودية
منكر وبيح 

ا الدائمة ة
صالة التسب 

اللجنة• 
ديث حف

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

والسبت  وم حديثو  يو صيام جوز
!  

!!!  
جيَ ((( : باز
!!))) !!! حة

228 

)) !فريضة
 الشيخ ابن

الصحيحة ث

في غير ف 
برئاسة  فتاء
لألحاديث فته

وم السبت 
لإلف سعودية
وُمخالف طرابه

 

((صيام يوم
الس الدائمة ة

الضطر عيف

   

17. )
اللجنة •

ضع النهي
  

 
 
 
 

 



 

 

 

م و ت بص ص يوم السبت

 

تخصيص(((

!! (((!!!  

ي إنما هو (

! غير فريضة

229 

 فمحل النهي

سبت في غي

ح الحديث، 

صيام يوم الس

ين: إذا صح

جوز صال يَ ((

 ابن العثيمين
!((( !!!  

 األلباني: (

الشيخ •
!!! تطّوع

الشيخ •



  

 

ن ركعة في التراويح  عشرينبحرج 

!!! 

ال ح((( :باز
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!راويح)) 

لشيخ ابن ب
 !!! (((!!!

 صالة التر

برئاسة ا تاء
علم بالسنة

كعات في

لإلفت سعودية
أ و عمر وه

((عدد الرك

الس الدائمة 
 فعل سّيدنا 

18. )
  
اللجنة •

ألّن هذا 
  

  
  
  
  
  



 

من ، ويح التراوي كعات ركعدد  في  على الوارد 
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جل بأنه ال يَ جوز الزيادة  (((القول ين:
 (((!!!  
 ابن العثيمي

)!!!  الدين
الشيخ •

الغلو في

   
  
  
  
  



 

  
 

=الزيادة 

 صالة ي
!!! ((  

(= يهادة عل

في ركعة رة
!!!))  أللباني

جوز الزياد يَ 

عشر إحدى
لأل الباطلة ي

رة ركعة وال

 على زيادة
الدعاوي من
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حدى عشرإل

الز: " بأنّ  
م ،"!الظهر 

اإلب التزام 

القول (((
صالة في  ة

جبيَ ي: ((( 
 (!!!  

:األنصاري 
الخامسة عة

خ ابن األلباني
)))!!!اللة) 

إسماعيل خ
الركع كزيادة 

الشيخ •
بدعة ضال

لشيخا •
 التراويح



  

 

يادة ز ى ال
: أللباني

 اإلفتاء 
 القراءة 
دخيل ّه 
 عاماً  ونه

دّع من يرى
للشيخ ا ل

فيإلسالم 
ثواب هداء

ما يعلمون أنّه
ُتحّلو مَ لِ ف 

 بأنّه ال يبّد
يُقاصاف أن 

كبار أئّمة اإل
إ وأ جماعة

ماي التعّبد ب
!!!؟ كيالين

ن التراويح،
د من اإلنص

ككوا سبيل  
ج القرآن ءة

وا الـمبالغة في
مكـب الكيل 
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ي رسالته عن
لى هذا أجد

سلكوالذين 
قراء وأ ريف

هم قصدواأنّ 
 سياسةينه 

 األلباني في
وعل ،!!!خ 

ين لكم وا
الشر لنبوي

أطّلعت على 
هذا هو بعي

عى الشيخ
ركعة و...الخ

مخالفيـالمن 
ا مولدـال لة

اّط، أم تراك 
أوليس  ،!
   

  ة

اّدع لحوظة:
دى عشرة رك

من هذافك 
ليل حياءب إ

،الخ....وأ 
!!؟ رعة اهللا

 !!!؟ عاماً  ه

العافيةالمة و 

 مل
على إحد

موقف أين
باستحباب
لألموات

شرع على
وتحّرمونه

السال أل اهللا نسأ



 

 
 

ن يطّب 

 
!  

 

يريد أ((( ة:

!!! )))!!! هللا

ر وجه الـمرأة

ي آيات اهللا

 مسألة سفور

اإللـحاد في((

234 

 
 األلباين يف 

((ـ: أللباين ب

 !!!)) رأة
 آل الشيخ:

!  

وجيري يتَّهم ا

 وجه الـمر
د بن إبراهيم

!!))) !!! ا

بيَّة محُّود الّتو

كشف ((
لوهابّية حمّمد
حدث جذاًما

مشايخ الوهَّا

19.  
 مفيت ا

زكاًما فيح

 كبري م
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  مة نسأل اهللا حسنهاـخاتـال
  

ّمم، وبعد ـت ربنا هم فكما بدأـألعلى ما سبحانه له الشكر  أنعم وتفّضل به و الحمد اهللا على ما 
  أصول:منِّه وكرمه ـوب قرأ البحث، فباهللا أقولمن مس بها في أذن كل ـفهذه كلمة أه

  
ال لكّل  ،متضاربةـ، ال لعقيدة التجسيم التناقضمـأال يحق لنا يا كريم أن نقول ال لهذا الفكر ال

البّراقة التي تحمل في بواطنها هذه الشعارات ـه العذاب، ال للِ بَ حمة وباطنه من قِ ما ظاهره فيه الرّ 
   !التكفير لكبار أئّمة اإلسالم

  
(=الوهابّية) برئاسة الشيخ ابن باز، ما واِإلفتاء ةالعلميّ  للبحوث ائمةالدّ  جنةاللّ فتاوى جاء في 

والعياذ  !!!أي فوقّية مسافةمكان) ـ(=بالفوقّية حسّية  العاَلميؤّكد أّن القوم يعتقدون أّن اهللا فوق 
جاء من  هو ماولكن ما يقف المرء أمامه حيران  !فيما ذهب إليه القومابة الغر  تباهللا، وليس

: )1/345("فتاوى اللجنة الدائمة"،  حروفهبِ  صنّ التكفير صريح في آخر الفتوى، وإليك 
 استواءً  عرشه على استوى وقد ،المخلوقات جميع فوق العلو في اهللا أن القطعية باألدلة ثبت((

 ومن والتابعين الصحابة من والجماعة السنَّة أهل عقيدة هذه: تعالى قال كما بجالله، يليق
 بن عثمان بن أحمد بن لمحمد "الغفار للعلي العلو" كتاب بقراءة وننصحك بإحساٍن، تبعهم
 بهذا فهو شمال وال يمين وال تحت وال فوق اهللا إن: نقول ال: قال فمن. الذهبي قايماز

 عنهم اهللا رضي الصحابة عهد من المسلمون عليه وأجمع والسنَّة القرآن عليه دلّ  لما خالفمُ 
 الَ  اِإلسالم عن دٌ تَ رْ مُ  رٌ افِ كَ  فهو رَّ صَ أَ  فإن الحق له نيَّ بَـ يُـ  أن فيجب واِإليمان، العلم أهل من

  )).انتهى.هفَ لْ خَ  الصالة حُّ صِ تَ 
  

 عنهللا ازيه ـتن فيفتأّمل هذه الفتوى التي تفوح بالتكفير وقارنها بما ذكره الحافظ ابن حجر 
 ِفي التَّْسِبيحِ  ُمَناَسَبةُ  َوِقيلَ : ((، المكتبة السلفّية)6/136( في الفتح، قال الجهة والمكان

 اِالْنِخَفاضِ  ِصَفاتِ  َعنْ  اللَّهِ  تـَْنزِيهَ  فـََناَسبَ  التـَّْنزِيهُ  ُهوَ  التَّْسِبيحَ  َأنَّ  ِجَهةِ  ِمنْ  اْلُمْنَخِفَضةِ  اْألََماِكنِ 
 َعَلى ُمَحالٌ  َوالسُّْفلِ  اْلُعُلوِّ  ِجَهَتيِ  َكْونِ  ِمنْ  يـَْلَزمُ  َوَال  اْلُمْرَتِفَعِة، اْألََماِكنِ  ِعْندَ  َتْكِبيَرهُ  نَاَسبَ  َكَما
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 ِجَهةِ  ِمنْ  َذِلكَ  َكْونُ  َواْلُمْسَتِحيلُ  اْلَمْعَنى ِجَهةِ  ِمنْ  بِاْلُعُلوِّ  هُ َوْصفَ  ِألَنَّ  بِاْلُعُلوِّ  يُوَصفَ  َال  َأنْ  اللَّهِ 
 َأَحاطَ  َقدْ  َكانَ  َوِإنْ  َذِلكَ  ِضدُّ  يَرِدْ  َوَلمْ  َواْلُمتَـَعاِلي َواْلَعِليُّ  اْلَعاِلي ِصَفِتهِ  ِفي َوَردَ  َوِلَذِلكَ  ،اْلِحسِّ 

  انتهى.))َوَعزَّ  َجلَّ  ِعْلًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ 
  

زيه أئّمة اإلسالم ـحكم بتكفير أئّمة التنمة الذي يَ جسِّ مُ ـأوليس هذا هو ذاته فكر الوبعد تأّمل، 
  !!!؟
  
  !ررَ بالضَّ  عاد بسرور مرحباً  الف ،أال
  

 أو والّرسائل الكتب تؤلَّف ماذاـل: يتساءل الحصيف ، أنالعرض البسيط بعد هذا َيحق أالثّم 
على  ،الجزائرالتي توزّع مجانًا في !!!))) المالكيَّة أقوال من((( كسلسلة  ،مطويّاتـبال يسمى ما

 مـلتجريالجهود والقوى جّندت  هما فيها من تدليٍس في القال وتلبيس في الّنقال، أقول كّل هذ
 حدود وفي الخ،...و لألموات القراءة ثواب إهداء وكذلك جماعة القرآن وقراءة مولدـال عمل

 مبدأـوب وهناك هنا من الدّول جاهـبات وُتَصدَّرُ  الفتاوى هذه مثل تـَُعلَّب )))!!!(((البترودوالر
جُد ـتكاد ت ال يقولون، بينما كما بـَْيص َحْيص في األّمة دخلت!!!))) يُباع وال يُهدى سلسلة(((
 َيختلف التي مسائلـال في!!!))) جبَّارةـال جهودـال((( هذهـوب!!!))) الضروس الحرب((( هذهـل أثراً 

 يجب التيالضالالت  وأ البدع من األخرى هي ، أَوليست!!!بينهم فيمافيها أدعياء السلفّية 
 ية هداُرزقت العناية فتأّمل ب ،!!!منها؟ األمة تخليص

  
أن يرزقنا السداد والّرشاد جعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم و واهللا أسأل وبنبّيه أتوسل أن يَ 

ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبـََّنا(( لبالد،وا لعبادلوالصالح  يَمانِ  َسبَـُقونَا الَِّذينَ  َوِإلِ  قـُُلوبَِنا ِفي َتْجَعلْ  َوَال  بِاْإلِ
  .)10:(احلشر ))رَِّحيمٌ  َرُؤوفٌ  ِإنَّكَ  رَبـََّنا آَمُنوا لِّلَِّذينَ  ِغّالً 
  
  هـ1434/األول ربيع/29في الجزائر حرسها اهللا مراجعة والتنقيح في ـّمت الـت
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